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Sclerosecamp
Inspirations og træningsrejse for mennesker med sclerose

4.-11. december 2015

Se mere på www.clublasanta.dk       Be Your Best                      



En inspirations og trænings uge på Club La Santa på Lanzarote for men-
nesker med MS i regi af den frivillige forening Basicliving i samarbejde 
med Heartevent, og Fysioteamet,  fyldt med spændende state of the art 
træning og socialt samvær.

Målsætning
Formålet med ugen er at komme afsted til 
en uge fyldt med træning, socialt samvær og 
afslapning sammen med andre mennesker med 
MS. Samtidig som du befinder dig i stimulerende 
omgivelser hvor der er sports-og træningsinte-
resserede i alle aldre og på alle niveauer. Du vil 
blive introduceret til nye træningsforme i løbet 
af ugen og blive udfordret og stimuleret på alle 
planer, samtidig som du er i trygge rammer 
sammen med mennesker som har de samme 
udfordringer som du selv har, og med et kompe-
tent og professionelt team der er indstillet på at 
støtte dig hele vejen. 

Du kommer til at være en del af en gruppe som 
har sine egne hold hele ugen. Holdene vil være 
tilpasset gruppens fysiske formåen med respekt 
for de begrænsninger som MS kan give, og nogle 
gange vil der være niveauopdelt træning. Vil 
du være endnu mere aktiv end programmet 
lægger op til, er der tid til at træne på egen hånd 
samt slappe af ved poolen hvis vejret og lysten 

er til det. Du bestemmer selvfølgelig selv hvad 
du vil deltage i, og melder  til og fra i forhold til 
dagsformen. 

Målsætningen er at du skal komme hjem med 
fornyet lyst til at træne og et bedre kendskab til 
hvordan din krop fungerer i forskellige trænings-
situationer, samt inspirerende ny viden om træ-
ning og livsstil, som du kan bruge for at optimere 
din fysiske formåen på egen hånd i din fortsatte 
træning der hjemme.

Hvad er Club La santa?
Club La Santa har i mere end 25 år været 
rejsemål for aktive ferierende under sydens sol. 
Sport, aktiv livsstil, gode faciliteter og en positiv 
stemning, samt godt klima er vigtige ingredien-
ser i et ophold på Club La Santa. Med mere end 
30 forskellige sportsfaciliteter samt 40 guider og 
sportsinstruktører, har alle en mulighed for at 
afprøve forskellige sportsgrene eller blive bedre 
til det man allerede er god til. Se meget mere på 
www.clublasanta.dk

Inspirations & træningsrejse



Hanne Bousager Larsen
Eventkoordinator
Hanne er leder, udviklingskon-
sulent og underviser gennem 25 
år for bl.a. egne træningscentre, 

Nike, Charlottehaven, Skodsborg vigør center, 
Club La Santa og Wellcome fitness &Spa. Even-
tuger på Club La Santa siden 1992 med bl.a. mod 
nye ressourcer, KUN for kvinder, Senioruger etc. 
Udviklingskonsulent for Nike Danmark med bl.a. 
Nike Convention, nu Inspire Convention. ”Min 
passion er sund livsstil, træning/motion, kost og 
psykologi, som jeg har dedikeret mit arbejdsliv til. 
Jeg formidler til det enkelte menneske, til grupper 
eller gennem ledelsesfunktioner. Mit engagement 
udspringer af, at jeg ønsker at skabe gode oplevel-
ser og inspirere andre mennesker.

Jacob Hansen
Fysioterapeut og personlig 
træner
Jacob er uddannet fysiotera-
peut i 1995 og har siden arbej-

det som privatpraktiserende fysioterapeut, de 
seneste 7 år i sin egen behandlings- og trænings-
klinik Fysioteamet i Hellerup. Jakob specialiserer 
sig i bevægelses og smerterehabilitering med 
basis i funktionel neurologi. Det gør han bl.a. 
med baggrund i det amerikanske Z-health Per-
formance, som han har uddannet sig i gennem 
de sidste 6-7 år. Som bi-beskæftigelse har Jakob 
siden 1994 afholdt uddannelser og kurser inden-
for fitnessbranchen. Jakob er selv aktiv inden 
mountainbike, tennis og generelt udforskning af 
alsidige måder at bevæge sig på.

Ida Krak
Personlig træner og kostvej-
leder
Ida har mere end 20 års 
erfaring som Personlig træner 

og Kostvejleder. Hun har gennem årene hjulpet 
hundrevis af mennesker, kendte som ukendte, 
med sit energiske engagement og høje krav til 
kvalitet. Ida har en stor passion i at udforske og 
udvikle nye metoder og indgangsvinkler til at 

skabe resultater for sine kunder, både indenfor 
træning og kost. De sidste 5 år har hendes store 
interesse og uddannelsesindsats været lagt på 
Z-Health, som bygger på træning og livstilsopti-
mering med udgangspunkt i nervesystemet..

Anita Gjellan
Min drive i forbindelse med 
projektet ligger i det at udforske 
og udfordre egne ressourcer 
i forbindelse med det at leve 

med sclerose. Og at invitere andre til at deltage i 
disse processer, i form af kurser og ophold hvor vi 
sammen arbejder med vores fysiske og mentale 
ressourcer og søger at styrke grundlaget for at 
leve et godt liv med en svært belastende sygdom. 
Al min arbejdsindsats er ulønnet og jeg søger 
at finde sponsorer så alle kan være med uanset 
økonomi. Min belønning ved et vellykket projekt 
ligger i at bruge egne kompetencer til at gennem-
føre projekter med høj faglighed i samarbejde 
med andre, indenfor områder hvor det i forvejen 
ikke eksisterer tilsvarende tilbud.

BasicLiving 
Frivillig forening
Den frivillige forening Basic-
Living drives på non-profit og 
frivillig basis. Foreningen har 

som formål at inspirere til bedre livskvalitet for 
mennesker der lever med kroniske sygdomme, 
særlig sygdommen multipel sclerose, gennem 
kurser, arrangementer, en støttegruppe samt 
artikler om det at leve med kronisk sygdom på 
hjemmesiden www.basicliving.dk 

Basicliving har eksisteret i 4 år, og har adresse i 
Gentofte kommune. Anita Gjellan driver forenin-
gen sammen med et par andre der har en særlig 
interesse for dette arbejde. 

Anita har tidligere været frivillig i Sclerosefor-
eningen, men har i de senere år valgt at fokusere 
på sundhed og sygdom via indgangsvinkler der 
er sundhedsfaglig funderet men på områder og  
måder der er mere utraditionelle og nyska-
bende.

Det professionelle team

LOGO?



Sclerosecamp, program & aktiviteter

Foredrag

Z-Health – Din hjerne styrer det hele
Dette tankevækkende foredrag tager ud-
gangspunkt i de nyeste erfaringer og viden om 
nervesystemets indflydelse på hvordan vores 
krop fungerer. Eksempelvis styrke, bevægelighed, 
balance, koordination og selv smerter er dirigeret 
fra vores centrale nervesystem. Hvis vi vil skabe 
de hurtigste og mest stabile forandringer af vores 
krop bør hjernen og nervesystemet derfor være 
omdrejningspunktet for træning og livsførelse 
generelt. Foredraget giver dig en værdifuld viden 
og inspiration til på en anderledes måde at skabe 
positive forandringer for din krop og nervesystem.   

Mental & Fysiologisk Balance
Ida Krak har gennem en årrække med stor suc-
ces hjulpet hundredvis af sine kunder med at 
optimere deres krop. En vigtig grundsten er hen-
des inspirerende og ufanatiske indgangsvinkel til 
kost og livsstil. Ida´s foredrag giver dig gode råd 
om kost og spisevaner samt andre faktorer der 
bidrage til en bedre balance på alle etager.

Forstå smerte
Smerte har i en eller anden udstrækning en plads i 
vores allesammens liv. Alle har oplevet en pludse-
lig opstået smerte, som forsvinder igen i løbet af 
relativ kort tid - Et helt normalt smerteforløb, som 

vi hurtigt lægger bag os. Men indimellem udvikle 
smerte sig “ualmindeligt” f.eks. ved at den bliver 
tilbagevendende eller måske endda konstant. 
Videnskaben har afdækket mekanismerne bag 
smerte markant de senere år og resultaterne er 
meget interessante og bemærkelsesværdige. 
Foremålet med dette foredrag er at give dig en 
viden om det vi i dag ved om smerte. En viden 
som vil give dig en bedre forudsætning for at 
tage styringen af dit eget liv - Det er nemlig ikke 
unormalt at smerte kan styre et liv.

Træningsaktiviteter

Z-Health træning
Med udgangspunkt i din hjerne og dens dirige-
rende rolle over din krop, har Z-Health udviklet 
et træningssystem med øvelser, hvor kroppens 
led, øjne/synet og balancesansen er i fokus. Som 
en rød tråd igennem hele campen vil vi stimulere 
dig med specifikke øvelser for alle dine led, dine 
øjne og din balance. Det lyder som en ander-
ledes måde at træne og det er lidt anderledes 
– men vi er sikker på at dit nervesystem og din 
krop vil elske det. 

trX
Styrketræning er et fantastisk og vigtigt redskab 
til at skabe en stærk, sund og flot krop. Men 

Fredag
15.30-16.30 Velkomst i Konferencecenteret
16.30-17.30    Rundvisning  
 m. Ida, Jakob & Hanne
18.30               Atlantico Fælles spisning  
 (Buffet for egen regning) 

Lørdag 
08.00 Gå (løbe) tur omkring lagunen
10.00-12.30 Z-Health (Foredrag ved Jakob) 
13.30 Fælles frokost i Poolbaren 
16.00-17.30 TRX -styrketræning og  
 Z-Health Træning

søndag 
09.30-11.00  Move & Play og  
 Z-Health Træning
14.00-16.00  Social cykeltour
14.00-15.00  Aqua træning m. Hanne  
 (For de som ikke vil cykle)
18.30                Fællesspisning Amendora  
 (For egen regning)

Mandag 
08.00               Morgengymnastik  
 m. Green Team & Hanne
08.15-09.00  Z-Health Træning
11.00-13.00  Mental & Fysiologisk Balance  
 (Foredrag ved Ida)
16.00-17.00  Foamroller og relax m. Hanne
 

tirsdag
09.30-10.30 Move & Breath med Ida og 
Jakob 
11.30-12.30  Delevaluering ved stadion 
 m. Ida, Jakob og Hanne 
15.00-15.45  Træning i naturen  
 m. Ida og Jakob 
15.45-16.30  En stille stund (Afspændning) 
 m. Hanne 
19.00-20.00  I wellness m. Hanne

onsdag 
08.00               Gå (løbe) tur omkring  
  lagunen og Z-Health Træning
10.30-11.30  Aqua træning  
 m. Hanne og Ida (OL Pool)
14.30-16.00   Hygge dag i lagunen  
 (SUP, kajak etc.)
19.00-20.30 Forstå Smerte  
 (Foredrag ved Jakob)

torsdag
09.30-10.30  Styrke og stabilitets- 
 træning m. Jakob og Ida 
11.00-12.00  Evaluering ved stadion
17.00-18.00  Z-Health Træning
19.30                Fællesspisning I El Lago  
 (For egen regning)

Fredag 
Hjemrejse
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Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet



styrketræning bør efter vores opfattelse være 
funktionel, alsidig, sjov og motiverende.TRX 
Suspension er et relativt nyt træningsredskab, 
som imødekommer alt dette.Der trænes med 
egen kropsvægt som belastning og øvelserne 
kan meget let justeres til alle niveauer. Under 
Lanzarotes sol og blå himmel vil du undervejs i 
ugen blive udfordret med en mangfoldighed af 
disse suveræne styrkeøvelser for hele kroppen. 

Løb og Gang
Gang og løbetræning er nemt at gå til og meget 
effektivt. Vi ønsker at give dig viden og værktøjer 
til at gøre din gå- eller løbetræning til en god og 
effektiv oplevelse. Uanset dit nuværende niveau 
og erfaringsgrundlag.

Cykling
Cykling en fremragende aktivitet for din konditi-
on og ikke mindst for din balance. Glæd til dig til 
at cykle i Lanzarotes fascinerende vulkan-natur! 
Cykelturen bliver selvfølgelig tilrettelagt med 
udgangspunkt i dit niveau og erfaringsgrundlag. 

Move & Play
Mange af os glemmer at lege i takt med at vi 
bliver ældre. På denne time skal vi svede, stønne 
og le på samme tid, når vi finder legen frem igen 
og kombinere den med bevægelse. Glæd dig til 
at udfordre din fysik på en sjov, anderledes og 
meningsfuld måde.

Aqua træning
Aqua Træning er baseret på alsidige øvelser i 
vand. Vandets opdrift betyder at dine led kun 
belastes 10-25% af belastningen på landjorden. 
En stor fordel, hvis du f.eks. på grund af skader/
smerter eller balanceproblemer har svært ved at 
udføre vægtbærende træning på land. Men tag 
ikke fejl – Vandets modstand giver basis for en 
mangfoldighed af øvelser der virkelig udfordrer 
dine muskler og din kondition. 

Hvis ikke du har prøvet det før, er det en ene-
stående mulighed for fysisk at blive udfordret 
på en ny og sjov måde – og så i det dejlige lune 
poolvand med sol fra oven. 

Move ’n’ Breath
På Move´n´Breath holdet har vi fokus på at 
rydde op og skabe balance i kroppen ved hjælp 
af bevægelighedstræning og vejtrækningsøvel-
ser. Move´n´Breath vil bidrage til at du lærer at 
slappe af og restituere bedre. 

Foamroller og relax
I denne time vil hele kroppen opleve let massage 
og stræk med foamrolleren. Timen indeholder 
også afspænding og meditation. Alle får en dejlig 
stille stund.



Hvem kan deltage?
Personer med sygdommen multipel 
sclerose, MS, kan deltage på turen. 
Du bør kunne gå mindst 500 meter 

for at være med og være selvhjulpen mhp 
alt det praktiske,som det kræver at være 
med på en rejse, at komme til og fra hol-
daktiviterne, spisning m.m. Hvis du bruger 
en aflastningskørstol, rollator eller andet 
ganghjælpemiddel, vil vi anbefale at du 
tager det med på turen, da man skal kunne 
transportere sig selv en del rundt på områ-
det, som er tilrettelagt for gangbesværede 
og handicappede. 
Forhør dig evt. om dette ved bookingen.

Må jeg invitere min familie  
eller en ven med?
Du er meget velkommen til at 
tage din familie eller en ven med. 

Holdtræningen er reserveret for deltagerne 
med MS, men eventuelle medrejsende må 
gerne deltage i omvisning, rundvisning, 
foredragene og fælles spisning, samt be-
nytte Club La Santa’s træningsfaciliteter. 

Hvor mange pladser er der?
Der er 12-15 pladser reserveret 
for deltagere med sclerose - dertil 
kommer evt. venner og familie som 

ikke deltager i campen.

skal jeg være i god fysisk  
form for at være med?
Det behøver du ikke være, men det 
vil være en fordel om du har trænet 

op til turen så du kan klare mere og der-
med få et større udbytte af din deltagelse 
i træningen, og bedre kunne forebygge 
skader og træningsømhed, men det er ikke 
er forudsætning.

Hvis du er vandt til at træne kan du køre 
med en højere træningsbelastning og blive 
udfordret på det fysiske niveau du befinder 
dig på, også selv om du er veltrænet.

Hvad sker der hvis 
jeg får en skade?
Deltagelse i samtlige aktiviteter 
sker på eget ansvar. Vi vil gøre 

vores yderste for at forebygge at der opstår 
skader, men som i enhver anden sammen-
hæng, hvor der dyrkes meget træning, kan 
det ikke udelukkes at der vil forekomme 
skader. Er uhældet ude, vil vores fysiotera-
peut Jacob, vurdere skaden og rådgive om/
anvise behandling eller henvise til læge, 
som findes på stedet.

Har du flere spørgsmål så kontakt os

Ofte stillede spørgsmål

?

?

?

?

?

Praktisk informatiomer

Indkvartering, pris & tilmelding

Club La Santa har lejligheder i forskellige stør-
relser og priser. Vi tager udgangspunkt i at to 
til tre personer bor sammen i en lejlighed i den 
billigste prisklasse, i kategorien sport. Hvis du 
ønsker at bo i en dyrere lejlighed er du selvfølge-
lig velkommen til det, såfremt du selv arrangerer 
det med dem du vil bo sammen med. Der er 
to særlige handicapvenlige lejligheder tæt på 
receptionen, hvis du har brug for det bestiller du 
handicaplejlighed ved booking af rejsen
Hvis du ikke har været på Club La Santa før 
anbefaler vi at du vælger at bo to personer i en 
toværelses lejlighed. I kan vælge at sove i de to 
enkeltsenge i soveværelset eller en i soveværel-
set og en på sovesofaen i stuen.

rejseforsikring
Du er som ved en almindelig ferierejse selv 
ansvarlig for at tegne afbestillingsforsikring og 
rejseforsikring, samt sørge for at du er dækket 
for hjemtransport ved eventuel sygdom samt 
eventuelle udgifter til medicinsk behandling på 
Lanzarote. Husk det blå sygesikringskort samt 
at checke at du er dækket både af sygesikringen 
og din eventuelle private forsikring, og vær 
opmærksom på at der kan være brug for en for-
håndsgodkendelse hvis der har været behand-
lingskrævende forværringer i din sygdom i den 
senere tid eller du har fået ny medicin.

tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende en mail til: 
anitagjellan@mail.dk eller hanne@heartevent.dk 

Når du har modtaget en bekræftelse på at der er 
plads, bestiller du selv rejsen hos Club La Santa i 
Billund på telefon 76 500 400 eller book direkte 
på www.clublasanta.dk - husk at oplyse du delta-
ger i Sclerosecampen.

Hvis du vil bo sammen med nogen du kender 
arrangerer I det ved bestillingen, ellers vil du 
blive indkvarteret sammen med en af de andre 
tilmeldte. Gi besked hvis du aftaler at dele lejlig-
hed med en eller to efter rejsen er bestilt.

Pris
Maksimum 8.099,- kr. pr. person ved indkvar-
tering sammen med en anden i to værelses 
comfort lejlighed, eksklusiv mad og transport 
til og fra lufthavn i Danmark, inkluderet flyrejse, 
lufthavnstransfer på Lanzarote samt al træning, 
holddeltagelse m.m.

Prisen er en maksimumspris. Vi forsøger at finde 
sponsorer til rejsen og håber på at kunne komme 
ned på en pris på ca. 5.000,- kr. pr. person. 

Hvad er inkluderet i prisen?
· Flytransport t/r København-Lanzarote  

eller Billund – Lanzarote
· Transfer
· Ophold uden forplejning i Sportslejlighed
· Alle sportsfaciliteter til fri disposition
· Deltagelse i alle aktiviteter på programmet
· Alle lufthavnsskatter
· Mad ombord på flyet



Bestil ferien allerede i dag. Ring 76 500 400 eller bestil på clublasanta.dk       Be Your Best                      
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