
Rigtige mænd – Træningspas og livsstilsmåling 

 

Outdoor Træning  

Outdoor træning er en meget varieret træningsform, hvor alle aktiviteter foregår under åben himmel. 

Målet er at udfordre de ’Rigtige Mænd’ i terrænet, der bl.a. rummer skov, by, bakker, sand og vand. 

Træningen bygges op af de muligheder vi møder på turen og kan hjælpe os med styrketræning, løb og leg.  

Outdoor træning er for alle, uanset alder, erfaring og træning ‐ bare man ikke er bange for at få jord under 

neglene og lidt beskidt tøj. En yderligere bonus er en masse frisk luft og røde kinder. 

Funktionel Træning  

Funktionel træning forbedrer deltagernes naturlige bevægmønstre og giver deltagerne mulighed for at 

lære deres krop at kende! Der trænes med egen kropsvægt, og enkelte andre træningsredskaber, hvor der 

gives fuld gas med en hel masse kreative WOD´s (workout of the day) som instruktøren med glæde vil kaste 

jer ud i. Træningen giver mulighed for at nå de fysiske mål og ruste deltagerne bedre til hverdagens 

strabadser og udfordringer. Hele kroppen kommer på arbejde – både hvad angår styrke, hurtighed, 

smidighed, og balancen bliver støvet af i funktionel træning.  

Målinger af din fysik  

Med målinger af din fysiske tilstand får du mulighed for at følge med i din egen udvikling. Før du går i gang 

med træningen, midtvejs i forløbet samt til slut kan du af livsstilskonsulenten få målt dine muskler og 

fedtlag, BMI og taljemål, samt få lavet en konditest og en styrketest. F.eks. hvor mange squats og 

armbøjninger du kan tage på et minut ved start, midtvejs og til i slutningen af forløbet.  

 
 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Med	venlig	hilsen	
Instruktør	Trine	Wagner	Jacobsen																																									Livsstilskonsulent	Karin	Riisberg	



 

 

Tilmelding til FÆLLESTRÆNING for RIGTIGE MÆND i SLAGELSE 

Træningen foregår hver onsdag fra kl. 17‐18 fra første gang d. 8. marts og frem til Rigtige Mænd‐løbet den 24. maj 2017. Med i denne tilmelding og pris, har du 

mulighed for at følge din udvikling ved at få før‐, under og eftermålinger af en livsstilskonsulent. Efter tilmelding får du nærmere information om præcis 

tidspunkt samt mødested.  

Man skal være 4 eller 5 mand på et hold. Prisen er: 100 kr. per deltager. 

Er I et hold på nuværende tidspunkt, så bedes I oplyse om: 

Firmanavn:  

Holdnavn: 

Holdlederens navn: 

Deltagernes navne 
Fødselsda

g 
Adresse  Postnr.  By  Mailadresse  Telefon 

       

       

       

       

       

 

Tilmeldingen sendes til:  Formand Jan Reinhold på jan.reinhold@firmaidraetslagelse.dk 
 

Betaling foretages med enten mobilepay på: 23 48 14 45 eller foreningens konto: 1551 3441080190, og du/I får en bekræftelse på tilmeldingen.  

 

 
Med venlig hilsen 

Instruktøren, Livsstilskonsulenten og ”Rigtige Mænd”‐teamet i Slagelse 
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