
 
  
  

Vi nærmer os julen, og travlheden i hallerne er på det højeste. Trods det travle efterår har vi 
haft rekordhøj deltagelse på vores workshops og sessioner. Det er vi meget glade for. 
Vi rammer 26 sessioner og workshops i 2018, så det er super godt. Vi har vist Dødens Gab i 
16 svømmehaller og vi fortsætter med nye film i 2019. Vi er klar med et børneløb, LAN 
tour, koncertrække samt endnu bedre workshops i 2019 og sessioner med fokus på bl.a. 
ledelse og kultur. Vi arbejder på et nyt intranet, bedre app, web samt bedre registrering. 
Flere samarbejdspartneraftaler vil man kunne se folde sig ud i 2019, så det er vi spændte på 
at løfte sløret for. 
Vi vil gerne sige mange tak for opbakningen til ConnectSport, og det er fantastisk med så 
mange medlemmer. Tak for jeres engagement, nysgerrighed og interesse i at mødes med 
Jeres gode kollegaer rundt om i landet. 
Kalender for 2019 er på trapperne. 
God fornøjelse med ConnectSport News december 2018. 
 
På vegne af Styregruppen 
Peter 
Tel: 24774503 
mail: info@connectsport.dk 

#stærkeresammen #vidensdeling #innovativemedlemmer #connectsport @connectsportdk 
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Holbæk Kommune samler størstedelen af 
byens idrætsliv ét sted,  
Det nye idræts- og sundhedscenter ved 
navn Holbæk Sportsby, hvor kultur, motion, 
sundhed og elitesport samles. 
Holbæk Sportsby består af et 
multifunktionelt byggeri og et tilhørende 42 
ha stort udendørsareal med plads til 
forskellige sportsgrene og aktiviteter – fra 
ketchersport og boldspil over svømning, 
styrketræning og løb til parkour, ridning og 
BMX. Der kan afholdes større kulturelle og 
erhvervsmæssige arrangementer, som 
eksempelvis koncerter, konferencer og 

større sportsbegivenheder samtidig med, at 
den daglige aktivitet finder sted. Bygningen 
indeholder desuden restaurant med 
tilhørende produktionskøkken samt et 
sundhedscenter, hvor der er kontorer, 
mødelokaler, multisale og adgang til en 
sansehave. 
Omfang: 22.500 m² bygning og 42 ha 
udeareal 
Periode: 2016-18 
Byggesum: 325 mio. kr.

Onsdag d. 30. oktober 2019
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Tilmelding og økonomi

Efteruddannelse - Yoga på den motiverende måde 
- undervisning så du kan møde alle dine elever.


Der er både praktik og teoretisk undervisning, 
hvor vi berører følgende:


Mindful Yoga


Yogafilosofi  

Se den enkelte elevs behov  

Mindful Yoga - sådan guider du  

Bliv en dygtig motivator  

Asana teknik og alignment  

Meditations- og vejrtrækningteknikker  

Yoganidra  

Efteruddannelse 
for dig som er 
yogainstruktør Det 
handler om yoga 
på den 
motiverende måde.

INSPIRATION TIL DINE INSTRUKTØRER  
Der gør dem til bedre yoga-instruktører !

Underviser Tina Blostergren fra  
 
Vinyasa Flow Teacher * MBSR Terapeutisk Hatha Yoga 
teacher * Mindful Yin Yoga Teacher * Mindful Restorativ 
Yogateacher * Puja Restorative Yogateacher * Narrativ 
Samtaletekniker - derudover undervist i: Åndedrættet som 
motoren, Aeriel Yoga

Lørdag d. 2. februar 2o19 kl. 08.30 - 15.00

Beløbet dækker al undervisningsmateriale, lille pamflet med 
nøgleviden, uddannelsesbevis og forplejning 
Deltagerne skal medbringe deres egen yogamåtte og evt. et 
tæppe osv. som deltagerne ønsker.  

For medlemmer af ConnectSport  
er prisen kr. 2.495 ex. moms  
ikke medlemmer kr. 4.995,- ex. moms 
“først til mølle princippet gælder” 
og medlemmer prioriteres 
tilmelding senest d. 24. januar 2019  
Tilmelding pm@connectsport.dk  
 
Sted er Erritsø Idrætscenter 
Krogsagervej 40, 7000 Fredericia 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Sæt gang i et helt nyt familieløbskoncept og bliv en af hverdagens helte!

Hvad er Legehelteløbet?
Legehelteløbet er et løb for hele familien! Som til et hvert andet løb, startes der ud med lidt fællesopvarmning inden starten går 
og distancen lyder på 1-3 km alt efter, hvad den pågældende arrangør vælger for en rute. Til løbet vil alle få uddelt løbenumre, 
heltekapper og masker, således at hele familien kan løbe afsted som vaskeægte superhelte. 
Alle superhelte vil desuden blive udfordret langs ruten og skal f.eks. løbe 20 meter baglæns, hoppe 10 meter frem m.m. Når mål-
stregen krydses, er der også fine diplomer til alle de seje helteløbere. Løbet arrangeres til fordel for Legeheltene, der har deres 
daglige gang på landets børneafdelinger.

Giv alle børn mulighed for at lege og udvikle sig
Alle børn skal have mulighed for at lege og bevæge sig – også de som befinder sig på hospitalet i kortere eller længere perioder. 
Legehelteløbet skal derfor inspirere til mere leg og bevægelse blandt både børn og voksne, men samtidig også sætte fokus på 
Legeheltenes arbejde ude på de danske børneafdelinger. Igennem løbet skal børnene finde glæde ved at gøre en forskel for an-
dre børn, der ikke nødvendigvis har de samme muligheder. 

Prisen for deltagelse pr. barn er 90 kr. og ud af deltagergebyret, går 10 kr. til den lokale arrangør og 80 kr. til Børneulykkesfonden 
og Legeheltene. 

Med Legehelteløbet sigter vi efter at slippe alle hverdagens helte løs i legehelteuniverset og give børnene og deres familier en 
god og sjov oplevelse, som både kommer dem og andre til gode.

Vil du være dagens helt?
Hvad med at blive den lokale helt blandt børn og voksne? Børneulykkesfonden giver nu dig muligheden for at afholde Legehelteløb 
i din by! Hvad end det er i samarbejde med løbeklubben, den lokale idrætsforening eller en helt tredje part vil et ægte helteløb 
helt sikkert skabe begejstring og god energi blandt både børn og voksne i lokalsamfundet.

Dit engagement gør en kæmpe forskel!
Ved at arrangere dit eget Legehelteløb er du samtidig med til at støtte et godt formål. Overskuddet fra løbet går ubeskåret til 
Børneulykkesfonden og Legeheltene, som gerne skal være at finde på alle danske børneafdelinger inden for de næste par år.

Det er gratis for medlemmer af ConnectSport og ikke medlemmer betaler kr. 10.000 ex. moms der går til Børneulykkesfonden 
for at få arrangementet til deres by. Læs mere og få løbet til dit center her: www.legehelteløbet.dk. Ved tilmelding noter at du 
er medlem af ConnectSport

Vi glæder os til at høre fra dig

legehelteløbet

legehelteløbet
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FILM SKAL SES I SVØMMEHALLEN. 
BOOK VISNING HOS CONNECTSPORT PÅ INFO@CONNECTSPORT.DK 
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