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Kom til debat - og testdag! 
 
Hvorfor sport og hvorfor spas? Hvorfor 
træne? 
Hvilke grunde kan der være til at 
træne? Fysiologiske, forebyggende, 
sociale, livskvalitet etc. 
Hvad er sund træning og hvad er usund 
træning? Fx muskelømhed - hvornår 
må man være øm? Hvad er ”god” 
ømhed” eller ”dårlig ømhed”?  
Hvor meget skal man træne for at det 
virker? Hvad sker der med kroppen? 
Blodtryk, hjerte, lunger etc. Hjælper det 
på helbredet og hvorfor? 
Hvordan optimerer man sin træning, og 
hvad kan man bruge en testdag til? 
 
SOS indleder juletiden med debat om 
træning og sundhed. 
Det finder sted på Forebyggelsescenter 
Østerbro, Vordingborggade 22, søndag 
den 25/11 kl. 16-18, hvor to af vores 
dygtige instruktører, Hans Voldby og 
Christian Stampe, vil komme med et 
spændende oplæg og styre debatten, 
så vi kan blive klogere og sammen 
finde ud af at bevare lysten og 
motivationen til at træne. 
Der bliver sørget for lidt mad og drikke. 
 
Arrangementet er gratis og optakt til en 
testdag på FC Østerbro lørdag den 
15/12, hvor du kan få checket dit 
kondital. 
Instruktørerne Ida og Nanna vil senere 
komme med oplysninger om 
tilmeldingsfrist, mødetid mv. 
 
Julesjov med dit hold! 
 
Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at 
deltagerne hos SOS er folk med humør  
 

 
 
og mange talenter. Vi opfordrer derfor 
til, at holdene i den kommende tid 
arrangerer julefrokost/-sjov sammen, 
f.eks. i forbindelse med en af trænings 
aftenerne. En del af holdene har 
allerede tradition for ind imellem at 
mødes uden for træningen. Der er 
ingen tvivl om, at det styrker 
fællesskabet, når vi også af og til ses 
uden sved på panden. 
 
I løbet af det nye år vil Festudvalget i 
SOS stå for et arrangement på tværs af 
holdene. Der har ikke været 
tilstrækkeligt antal deltagere til de 
seneste fester - så måske konceptet 
skal ændres? 
 
Har du kommentarer og ideer til 
alternativ form for spas, hvor det fysiske 
også gerne må indgå, kan du skrive til 
hjemmesiden www.sosmotion.dk eller 
mail til sportogspas@hotmail.com 
 
 

Nye hold 
 
Der er i løbet af i år oprettet to nye hold 
på Østerbro: tirsdag kl. 16.30-18.00 og 
torsdag kl. 18.00-19.30. Begge hold er 
allerede så godt som overtegnet. 
 
 

Tilmelding til den nye sæson  
 

Den nye sæson starter 14. januar 2013 
- og tilmeldingsskemaer vil blive 
udsendt til alle ca. midt december. 
Husk at du kun har fortrinsret til at 
fortsætte på dit hold, hvis tilmeldings- 
og betalingsfristen 2/1 er overholdt. 
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Hjemmesiden stadig i topform! 
 
Takket være vores dygtige webmaster 
Niels fungerer hjemmesiden 
www.sosmotion.dk fortsat uden 
problemer.  
Siden sidst er der kommet fotos og 
oplysninger om instruktørerne, som alle 
gør et stort arbejde med at træne os 
effektivt. 
 
Fra hjemmesiden kan du downloade 
sæsonprogrammerne og sende 
beskeder og/eller spørgsmål til SOS’  
bestyrelse og instruktører. Du kan tillige 
fra ca. midt december tilmelde dig 
træningen i den nye sæson. 
 
Vi er også glade for, at rigtig mange af 
Jer bruger vores e-mail 
sportogspas@hotmail.com, når I har 
noget på hjerte. 

 
Kontakt til bestyrelsen 
 
Alle, der ønsker at kontakte SOS’ 
bestyrelse kan jf. ovenfor rette 
henvendelse til foreningens 
mailadresse eller hjemmeside - eller 
skrive til sekretær Lene Pearlman, Ny 
Carlsberg Vej 17, 1.tv., 1760 
København V - tlf. 2622 6005. 
Henvendelsen vil herefter blive 
videregivet til rette vedkommende. 
 
Formand Helge Hansen 
Helge er foreningens repræsentant 
udadtil i forhold til offentlige 
myndigheder, forebyggelsescentre og 
andre samarbejdspartnere. 
Han står for reservering af 
træningslokaler og godkender 
ansættelse og afskedigelse af 
instruktører. 
 

 
 
 
Kasserer Peter Gaardsdal 
Peter står for regnskab og budget. Han 
fører kontrol med kontingent- 
indbetaling og deltagerbidrag og er 
kontaktperson til revisor og intern 
revisor. 
 
Hjemmeside v. Niels Holt 
Niels er webmaster for foreningens 
hjemmeside www.sosmotion.dk og 
redigerer den i samarbejde med resten 
af bestyrelsen. 
 
Festudvalg Sonny Andersen 
Sonny er primus motor i festudvalget. 
Han er af generalforsamlingen valgt 
som holdenes kontaktperson i 
bestyrelsen og står tillige for 
rekruttering af nye deltagere/ 
medlemmer. 
 
Sekretær Lene Pearlman 
Lene registrerer deltagere og 
medlemmer. Står for revision af 
kursusprogram og tilmeldingsblanketter 
og er ansvarlig for Nyhedsbrevet. 
 
 
 
Vores dygtige instruktører: 
AnneMarie Lundsgaard 
Camilla Pihl Rasmussen 
Christian Stampe 
Hans Voldby 
Ida Laurent Nielsen 
Jan Andersson 
Jens Lander Olsen 
Mads Madsen 
Morten Elsborg Jensen 
Nanna Leegaard Kruse 


