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Camp Træning bliver en weekend med fart 
på og fede udfordringer, der vil flytte dine 
grænser og ændre dit syn på, hvad du tror 
du kan.
  Vi har i samarbejde med professionelle 
undervisere og foredragsholdere strikket en 
weekend sammen, hvor der både vil være 
fokus på det mentale og det fysiske, så du 
bliver klædt ordentlig på til et nyt liv med 
kost og træning.
  Camp Træning er for dig, der drømmer 
om bedre fysisk form. Måske er du allerede 
i gang med træning, men mangler 
inspiration til at komme videre. Eller 
måske synes du det er svært at komme i 
gang og mangler redskaber, der kan få dig 
af sted.
  I løbet af weekenden kommer du til at 
prøve kræfter med mental træning, fysisk 
mobilitet og træning. Alle deltagere bliver 
inddelt i grupper i forhold til ca. fysisk 
niveau for, at vi kan tilpasse de forskellige 
hold og workshops.
  Camilla Birkebæk fra sidste års Camp 
Træning vil sammen med en uddannet 
crossfit instruktør stå for henholdsvis 
mobilitet og crossfittræning.

Camp Træning
  Vi starter weekenden med et foredrag 
om »Motivation« ved Tom Andkjær. Tom vil 
udfordre den mentale barriere og hjælpe 
med at løsne op for de psykiske grænser, 
der kan være forbundet med træning i 
sammenhæng med sclerose.
  Lørdag aften er der foredrag 
med Special Guest Star: Annette 
Fredskov. Mange kender Annette som 
Marathonkvinden – hende der løb 366 
marathon på 365 dage, men det handler 
om meget mere end marathon. Det handler 
om at få det bedste ud af hver eneste dag!
  Hendes motto er efterhånden kendt 
af mange: “Jeg kan, jeg vil, jeg gør det.” 
Weekenden vil vise dig, at du kan mere, end 
du tror samt helt nye måder at leve på som 
kan være med til at forandre din hverdag 
med sclerose.
  »Stop saying I wish – Start saying I can«

Vi glæder os til at se dig!

Holdet bag: 
Kasper Vestergaard og Kim Møller (som 
også stod bag sidste års Camp Træning.)
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Pris
550 kr. per person, som inkluderer 5x måltider, 2x 
overnatninger, foredrag og workshops.

Indkvartering
I skal overnatte i hyggelige huse, hvor I skal 
bo sammen 4 personer. Hvert hus, har et fuldt 
udstyret køkken i kombination med opholdsstue, 
entre med vaskemaskine og tørretumbler og to 
badeværelser. Husene er udstyret med TV og WiFi 
samt brændeovn og en lille terrasse.

Læs mere om husene her:
www.dronningensferieby.dk/ferieophold/ferie-
husene

Du er meget velkommen til at medbringe eget 
sengetøj og håndklæde. Dog kan du også ved 
tilmelding bestille en linnedpakke (inkl. 2 hånd
klæder) for 110 kr. Du betaler for linnedpakken ved 
ankomst fredag eftermiddag.

Måltider
Med i din pris er inkluderet aftensmad fredag, 
morgenmad, frokost og middag lørdag samt 
morgenmad søndag. Det er muligt at købe drikke
varer (sodavand, øl og vin) i løbet af weekenden til 
fornuftige priser.

Transport
Efter tilmeldingsfristen udsender vi en deltager
oversigt. Så håber vi, at I sammen på kryds og 
tværs kan koordinere fælles transport. Hvis du 
kommer med offentligt transport, går der en 
bus fra Grenå station, som ligger ca. 4 km fra 
 Dronningens Ferieby.

Tilmelding	og	betaling
Der er 50 pladser til Camp Træning.  
Du kan senest tilmelde dig 15. oktober 2017.
Først til mølle!
Tilmeld dig på:
https://sclerose.nemtilmeld.dk/16/

Spørgsmål	og	svar
Har du spørgsmål til Camp Træning, så skriv til 
email: tilbud@scleroseforeningen.dk

Fredag den 27. til søndag den 29. oktober 2017
Dronningens Ferieby 1 · 8500 Grenå · www.dronningensferieby.dk
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Fredag	den	27.	oktober

Kl. 15.0017.00 Indkvartering. Henvend dig i  
receptionen ved ankomst

 Receptionen kan også kontaktes  
på tlf. 87 58 36 50

Kl. 17.3018.00 Velkomstsamling i den store sal

Kl. 18.00 Aftensmad

Kl. 19.3021.00  Motivationsmøde  
ved Tom Andkjær i salen

Kl. 21.00  Fælles hygge, kaffe og  
lidt sødt i pejsestuen

Lørdag	den	28.	oktober

Kl. 08.00 Tabata morgentræning

Kl. 09.00 Morgenmad i fælleshuset 

Kl. 10.0012.00 Workshops: Crossfit og Mobility1  
ved Camilla Birkebæk

Kl. 12.30  Frokost og pause

Kl. 14.0017.00  Workshops: Crossfit for begyndere  
og Mobility2 ved Camilla Birkebæk 

 (med indlagt kaffepause)

Kl. 18.00 Aftensmad

Kl. 19.3021.00 Foredrag ved Special Guest Star

Kl. 21.00  Fælles hygge, kaffe og  
lidt sødt i pejsestuen

Søndag	den	29.	oktober

Kl. 08.00 Tabata morgentræning

Kl. 09.00 Morgenmad

Kl. 09.45 Tjek ud af husene 

Kl. 10.00  Farvel og tak for i år.

PROGRAM

Program for Camp Træning
27.-29. oktober 2017 · Dronningens Ferieby 1 · 8500 Grenå

OBS: Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer i programmet.


