
Fit&Sund Hørsholm
Hørsholms lokale fitness- og sundhedshus

Sundhed er mere end fitness
Træn så meget du vil – også på hold

Få gæstekort og inviter vennerne med

Personlig træning er et hit
Noget for dig?

Masser af aktiviteter i seniorklubben

Ønsker du genoptræning efter 
en skade?
Book en tid hos husets fysioterapeut

Træn sammen hele familien
og spar penge

ExerciseLab
til dig der vil mere med din træning

sundhed viden nærvær
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Spørg os
– vores trænings- og 
sundhedseksperter

er her for dig!



Fit&Sund Hørsholm er meget mere end et moderne
fitnesscenter. Vores hus er et indbydende „tredje
sted” efter hjem og arbejde eller studie – og et
motiverende træningsmiljø med plads til alle typer 
af trænende uanset alder.

Her er din generelle sundhed vores målsætning, og 
faglig viden vores vigtigste redskab til at hjælpe dig frem
mod målet.. Nærvær er omdrejningspunktet for de gode 
oplevelser med træning og sundhed, vi ønsker, du skal 
have, når du besøger Fit&Sund Hørsholm.

Fit&Sund Hørsholm blev lanceret i eftersommeren 2017; 
men vores fokus på husets brugeres gode oplevelser har 
været kendetegnende for Form & Figur i Hørsholm siden 
1985. Vi har bragt „Form & Figur-ånden“ med os i vores 
nye projekt med at opbygge Hørsholms lokale fitness- og 
sundhedshus. Samtidig har vi med Fit&Sund fået de bedste 
redskaber til at kvalitetssikre og videreudvikle husets 
services og produkter til dig.

Mette Tjæder
Husleder

Morten Tjæder
Husleder og 

personlig træner

Amanda Jessen, fysioterapeut og PT-trainee.

Amanda Jessen
Fysioterapeut
og PT-trainee

Philip Fullerton
Daglig leder 

og personlig træner

       Sundhed „Fit&Sund Hørsholm samler fitness 
og sundhed til dig under samme tag. Fra personlig 
træning i ExerciseLab og motiverende holdtræning 
til fysioterapeutisk behandling og livsstilsvejledning 
med diætist.“

       Viden „Hos Fit&Sund sætter vi en særlig ære i 
vores teams faglighed og kompetencer. Vores faglige 
viden er det vigtigste redskab til at sikre, at du får mest 
muligt ud af din træning. Vores team står klar til at 
hjælpe dig!“

        Nærvær „Husets indbydende træningsmiljø, 
vores teams fokus på nærværende 
medlemsservice og vores lækre træningsfaciliteter 
skaber rammen om dine gode oplevelser hos 
Fit&Sund Hørsholm.“



Træn som atlet  
- energi & styrke  
til hverdagens  
præstationer
Blandt mange nye tiltag i huset i efteråret 2017 
glæder vi os til at præsentere dig for husets 
funktionelle træningsområde – „ExerciseLab”  
– til atletisk og personlig træning og træning som 
småhold med fokus på både kondition og styrke. 
ExerciseLab vil bl.a. være vores dygtige personlige 
træneres træningslaboratorium, hvor de vil 
tilrettelæge forløb for deres klienter.

Sundhed er meget 
mere end træning
Vi tilbyder fysioterapi og fysiomassage via 
proaktiv Hørsholm, og inden længe vil vi 
kunne tilbyde livsstilsvejledning med diætist. 
Vi giver dig mulighed for at kombinere dit 
skræddersyede træningsforløb med løbende 
vejledning fra eks. fysioterapeut eller diætist.

Træning og medlemsarrangementer 
for seniorer 

Nyd kvalitetskaffe og te 
i vores caféområde

Suppler din styrketræning med 
motiverende og effektiv holdtræning

Erhvervsløsninger til træning 
og sundhed på arbejdspladsen

Effektiv træning som småhold 
i husets ExerciseLab

powered by

Den perfekte ramme til avanceret styrke-, 
performance- og personlig træning



Medlemskaber og priser

Intropakker

Fit&Sund Hørsholm 
Christianshusvej 4B
45 86 64 66
horsholm@fitogsund.dk
www.fitogsund.dk
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+8 kr. pr. måned i trækningsgebyr på betalingsaftaler via Nets/Dibs

Fit&Sund senior
Er du senior (65+), opnår du Fit&Sunds særlige senior-rabat. 
Du har samme medlemsrettigheder som vores standard-
medlemskab og har adgang til det unikke senior-fællesskab  
i vores seniorklub. Seniorklubben mødes i husets caféområde,  
og vores seniorer træner sammen og arrangerer sjove, hyggelige 
medlemsaktiviteter.

Fit&Sund senior
Standard intropakke
Opfølgning på program
Sæt i bero

299 kr./mdr.
299 kr.
GRATIS
125 kr./gang
(maks. 3 mdr.)

 Fit&Sund Køge 
Lykkebækvej 144600 Køge

Tlf. 28 57 26 28

koge@fitogsund.dk

www.fitogsund.dk

Fit&Sund familie
Vi tilbyder den aktive familie (fire personer fra samme husstand) 
en betydelig rabat med ét samlet familie-medlemskab. Med 
Fit&Sund familie opnår alle fire medlemmer samme medlems-
rettigheder som standardmedlemmer. Bemærk dog særlige 
regler for de yngste medlemmer.

Fit&Sund familie
(fire fra samme husstand)
Standard intropakke
Opfølgning på program
Sæt i bero

1.095 kr./mdr.
299 kr.
GRATIS
125 kr./gang
(hele familien)(maks. 3 mdr.)

 Fit&Sund Køge 
Lykkebækvej 144600 Køge

Tlf. 28 57 26 28

koge@fitogsund.dk

www.fitogsund.dk

fa
m

ili
e

Fit&Sund standard
Vores mest almindelige medlemskab giver dig ubegrænset 
adgang til styrketræning, masser af holdtræning, professionel 
instruktion, træningsprogram og løbende opfølgning, invitation 
til husets medlemsevents, fri gæstetræning hos andre 
Fit&Sund-huse og meget mere.

Fit&Sund standard
Standard intropakke
Opfølgning på program
Sæt i bero

399 kr./mdr.
299 kr.
GRATIS
125 kr./gang
(maks. 3 mdr.)

 Fit&Sund Køge 
Lykkebækvej 144600 Køge

Tlf. 28 57 26 28

koge@fitogsund.dk

www.fitogsund.dk
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Fit&Sund senior
Standard intropakke
Opfølgning på program
Sæt i bero

319 kr./mdr.
299 kr.
GRATIS
125 kr./gang
(maks. 3 mdr.)

Fit&Sund studerende
Vi tilbyder alle studerende en fast rabat på medlemskab.  
Ved at fremvise dit gyldige studiekort/studiebevis opnår du  
fast studierabat og næsten sammen medlemsrettigheder  
og -fordele som standard-medlemmer.

495,-
 Fit&Sund Køge 

Lykkebækvej 144600 Køge
Tlf. 28 57 26 28

koge@fitogsund.dk

www.fitogsund.dk
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Fit&Sund junior
Standard intropakke
Opfølgning på program
Sæt i bero

299 kr./mdr.
299 kr.
GRATIS
125 kr./gang
(maks. 3 mdr.)

Fit&Sund junior
Medlemskab for de 12 - 15 årige. Fri træning fra kl. 14.00 - 18.00 
på hverdage og kl. 9.00 - 12.00 i weekenderne.

495,-

 Fit&Sund Køge 
Lykkebækvej 144600 Køge

Tlf. 28 57 26 28

koge@fitogsund.dk

www.fitogsund.dk

Fit&Sund medarbejder (erhverv)
I samarbejde med din virksomhed/arbejdsplads skræddersyer 
vi den helt rigtige trænings- og sundhedspakke til dig og dine 
kollegaer.

Ring og få et uforpligtende tilbud.
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· instruktion og opstartsprogram med certificeret PT’er
· opfølgning på dit træningsprogram
· fedtprocent- og BMI-måling

INTROPAKKE: 

PERSONLIG TRÆNING

495,-

· instruktion og opstartsprogram med fysioterapeut*
· opfølgning på dit træningsprogram
· fedtprocent- og BMI-måling

INTROPAKKE: 

FYSIO FITNESS

495,-

· basisinstruktion og opstartsprogram
· basisopfølgning på din træning
· fedtprocent- og BMI-måling

INTROPAKKE: 

STANDARD

299,-


