
 

 

Vinter-energiboost 2019 

13. februar – 17. februar 2019 

Sted: Comwell Holte, Kongevejen, Holte 

For hvem: Alle der vil have et energiboost, af med sukkertrangen, have inspiration til hvordan man med 

lethed kan leve sundt året rundt. Der kræves ingen forudsætninger eller bestemt vægt eller form for at du 

kan være med. Du kan være med lige som du er – for vi viser dig hvordan du skræddersyr træning og kost til 

hvad du vil og hvad dit nuværende udgangspunkt er.  

Erfaringer fra tidligere: vi har kørt disse forløb adskillelige gange og hver gang sker der store forandringer 

med vores deltagere. Du får optimal kost, træning og hvile 5 dage i træk og samtidig lærer du at forstå din 

krops signaler og du lærer hvad der skal til for at du kan holde dig i form hvor som helst.  

 

Programmet ser sådan her ud:  

13. februar  

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion til kurset og ugens fysiske strabadser (næring, tæring og træning). 

Kl. 13.00 Frokost (mad der giver mæthed, energi og optimal fedtforbrænding) + indtjekning på værelser 

Kl. 14.30 Foredrag: Sådan booster du dit energiniveau og fedtforbrænding. Lær at forstå dit blodsukker og 

lær at måle det, så du kan følge med i hvor godt dine celler udnytter det du spiser. 

Kl. 16.30 Træning – alle kan deltage i alle typer af træning, så længe man kan gå. Vi tager hensyn til 

småskader og skavanker og tilpasser træningsprogrammerne så alle kan være med uanset form og figur. Du 

bliver udfordret på det niveau du er. 

Kl. 18.30 Aftensmad. Mad der gavner din fordøjelse, dit blodsukker og din nattesøvn. 

Kl. 19.30 Afslutning på dagens program foregår med en video med stof til eftertanke. 

 

14. februar 

Kl. 07.30 Træning – udendørs. Medbring udendørs træningstøj og sko. Vi skal ikke løbe, men vi skal lave alt 

muligt andet. Og hvis du ikke kan lade være med at løbe, så får du også lov til det 😊 

Kl. 08.30 Morgenmad – kom godt fra start med blodsukkervenlige morgenmåltider 

Kl. 09.30 Foredrag: Søvn, stress og overbevisninger. Hvordan hænger det sammen? Og hvad har det med 

din vægt, energi og overskud at gøre? Hvordan påvirker det dit blodsukker og hvad siger din fordøjelse til 

stress og mangel på søvn? Lær mere. 

Kl. 12.30 Frokost. Endnu mere smagsfyldt end i går. 

Kl. 13.30 Foredrag: Forstå dit fedt. Både cellefedt og dellefedt. Og lær hvordan du optimerer din fordøjelse 

og dine tarmbakterier, så du bliver stærk helt inde fra og ud. Og så du bliver en fedtforbrændingsmaskine 

😊 



 

 

Kl. 16.30 Træning.  

Kl. 18.30 Aftensmad. På dette tidspunkt af kurset er din appetit mindre end den har været længe. Til 

gengæld er din sukkertrang måske stor på dette tidspunkt. 

 

15. februar 

Kl. 07.30 Træning udendørs 

Kl. 08.30 Morgenmad. Mad der mætter og giver hjernen føde. 

Kl. 09.30 Workshop: Selvværd, selvtillid, følelser og tanker. Hvordan er dit indre liv og hvordan påvirker det 

det du gør og hvordan din krop har det? Hvad har selvværd og selvsabotage med hinanden at gøre? Og 

hvorfor bliver man ikke lykkelige af at blive slank? (clifhanger!!) 

Kl. 12.30 Frokost 

Kl. 13.30 Rolig gåtur med tid til refleksion. 

Kl. 15.00 Mave- og rygtræning – forstå hvordan du træner maven flad og ryggen stærk. 

Kl. 18.00 Aftensmad. Masser af kostfibre, mæthed og smag. Bliv mæt og sprængfyldt med energi med 

mindre mad. 

Kl. 19.00 Vitaminer og mineraler, hvor får du dem fra og hvordan får du nok? 

 

16. februar 

Kl. 07.30 Morgenmad. Nu skal der fyldes noget i depoterne. Der skal bruges en del energi i de følgende 

timer. 

Kl. 08.30 Ugens udfordring 

Kl. 13.00 Frokost. Du er måske for træt til at spise, men fordi maden er så lækker så skal din appetit nok 

blive tændt alligevel. Nyd at du nu har færre tanker om mad. 

Kl. 14.00 Workshop: Lær at sætte mål, der nås. Forstå dine vaner, overbevisninger og værdier. 

Kl. 16.30 Stræk og afspænding 

Kl. 18.00 Aftensmad. Vi sætter fokus på at tygge maden grundigt. Og tage den med ro, når der spises. Og så 

er der i øvrigt ca. 14 timers faste fra vi er færdige med aftensmaden til du spiser morgenmad. Det lærer du 

at forstå hvorfor virker så effektivt på din fordøjelse, vægt og energiniveau.  

 

 

 

 



 

 

 

17. februar 

Kl. 07.30 Afsluttende kropsmålinger og vejning – herefter træning udendørs. 

Kl. 09.00 Morgenmad + udtjekning af værelser 

Kl. 10.00 Foredrag: Hvor sund og slank vil du være?  Opsamling på ugens emner. 

Kl. 12.00 Den store farvelscene 😊  

Kl. 12.30 Frokost og herefter afrejse. 

 

Vi har gjort det før. Vi gør det igen. Vi ved du får resultater – og at du får en oplevelse for livet. Herudover 

kan du risikere at tabe dig en del. Du kan også risikere at få meget færre smerter selv i områder af kroppen, 

hvor du ikke troede det var muligt at ændre smerterne. Du får en forståelse for kost, næring og sundhed i et 

bredere perspektiv end normalt, og du får en oplevelse, der ikke kan undgå at ændre dig og dine vaner. Du 

får træningsprogrammer til at tage med hjem og komme i endnu bedre form og du får masser af tips og 

lige-til-ideer til hvordan du gør din kost sund og velsmagende – så den er noget for dig. Du lærer at forstå 

hvorfor alle dine andre slankeforsøg ikke er lykkes, og hvad der skal til for at det gør. 

Det kan lyde lidt for fantastisk, men det er ikke desto mindre det der sker; store forandringer. Der skal ikke 

så meget til, når det bare er det rigtige der bliver gjort. 

Og vi beviser det for dig. Vi laver test og målinger før og efter, og så du kan følge resultaterne på nærmeste 

hold. Og så lærer vi dig, hvordan du holder fast når du kommer hjem.  

Få en kickstart ud over det sædvanlige. Få et motivationsspark der fører dig let igennem efteråret og lær at 

forstå din slankeproces bedre. 

Og vil du ikke slanke dig, men bare være sundere, så er dette også kurset for dig. Fordi for os er det, det 

samme. En sund krop er slank. det betyder ikke at en slank krop er sund. Men du kan ikke undgå at slanke 

dig, når du bliver sundere. Og vi viser dig mange veje til at du bliver sundere, så du får let ved at blive slank. 

og vedblive at være det.  

Lad os hjælpe dig på vej. 

Vinter-energiboost 2019 13. februar – 17. februar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRISER OG TILMELDING 

Kursusgebyr: kr. 5000 inkl. alle måltider, alle snacks og al andet du skal indtage. Du skal ikke bruge 1 krone 

på disse dage. I hvert fald ikke til mad og alt der foregår på vores kursus. Dvs. du betaler kr. 1000 pr. dag for 

at få gourmetmad og første klasses undervisning i professionelle kursusfaciliteter. Du får en massiv mængde 

af info om sundhed, energi, stress, vaner og motiver, så du finder ikke bedre til prisen. Det vil vi godt vædde 

på. 

 

Overnatning:  

Pris for enkeltværelse pr. nat: kr. 644. 

Pris for dobbeltværelse (2 personer) pr. nat kr. 844. 

Overnatning bookes direkte hos Comwell Holte på telefon 45477400. Nævn at du skal på dette kursus, eller 

er prisen dobbelt så høj.  

Skal jeg overnatte? 

Du vælger om du vil overnatte. Vi anbefaler at du gør det så du kan holde dit fulde fokus på kurset hele 

ugen, for så får du mest ud af det. Men du er lige så velkommen til at overnatte et andet sted. Vi anbefaler 

at du foretager dig så få ting efter kursusafslutning hver dag som muligt.  

 


