
Fit for Fight i foreningen Sport og Spas  
 
Fit for Fight holdet er et 3 måneders motions og kost hold.   

 

  

Holdet afvikles 2 gange om året, forår uge 5-18 og efterår uge 38-49 hver torsdag i perioden, kl. 

18.4520.15. Her vil du sammen med dit hold dyrke en masse motion, men også have individuelle 

motiverende samtaler med instruktørerne, hvor du også vil blive målt og vejet. Derudover vil du få adgang 

til hjemmetræningsvideoer, kostforslag og en lukket facebook-gruppe, hvor vi motiverer hinanden - der er 

ingen, der kommer til at være alene med deres vægttab. 

 

Fit for Fight holdet er for dem, der vil give den en over nakken med sundheden, samt vil arbejde i gruppe 
for at opnå et vægttab. Holdet er designet med 2 instruktører og træning 3 gange om ugen. 

▪ 1 gang om ugen med “Fit for Fight” holdet 
▪ 1 gang om ugen med ens normale Sport og Spas hold 

▪ 1 gang om ugen med hjemmetræning med video planlagt af instruktørerne og motiveret af 
facebookgruppe. 

▪ 1 ugentlig kostvejledning og motiverende samtale, som foregår før eller efter den ugentlige 

fællestræning på “Fit for Fight” holdet. 
▪ Mindst 3 gange under forløbet vil deltagerne blive vejet og målt og få beregnet BMI. 

 
Fit for Fight holdet havde sine første deltagere i foråret 2015 og her tabte deltagerne sig i gennemsnit 8 kg på 12 uger. 

 
”Den store fordel ved Fit for Fight er, at vi har et fælles mål” (Lykke, Fit for Fighter, Forår 2015) 

 

”Min kondition er blevet markant bedre. Jeg kan nu gå en time i rimelig rask trav” (Lene, Fit for Fighter, Forår 2015) 

 

"Stabil kostændring på blot 12 uger og diæt, styrketræning og kondition i perfekt harmoni" (Claus, Fit for 
Fighter, Forår 2015) 
 
 

Fit for fight (12 uger) Med PEA: 1600 kr. Uden PEA: 2100 kr. 

Grundtræning (22 uger) Med PEA: 600 kr. Uden PEA: 800 kr. 

 
 

Sted: Sundhedshus Østerbro, Randersgade 60, 4.sal (411), 2100 København Ø  

Tilmelding og information: sosmotion.dk    SportogSpas@sosmotion.dk  

Opdateret 7. februar 2020 
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