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Inviterer til ”Kom godt i gang” event. 

Mandag d. 30. maj 2016 

Kl. 18.00 – 21.00 

”Gus og Gys” og ”Foredrag ved Anders Fialla” 

Tidligere professionel cykelrytter, Ironman, Coach for Lasse Norman  

Nordfyns Firmaidræt og FyzFit Spa & Wellness indbyder hermed til en hyggelig, spændende og lærerig aften med 

mange oplevelser. Der er kun 20 pladser så tilmeld dig hurtigst muligt da der er rift om pladserne 

Aftenens program: 

Kl 18.00 – 19.00 Gus & Gys 

Vi starter aftenen med en udrensende Gus og et par friske kolde Gys i det nye udendørs bassin i Gudskov, så 

husk badebukser, badesko og en flaske vand. 

Vi mødes omklædte i Saunaen ved søen kl. 18.00  

HUSK ! - Medbring udskrift/kvittering af den tilmeldings E-mailen du modtager 

Kl 19.00 – 19.15 Forfriskning & lille sandwich 

Kl 19.15 – 21.00 Foredrag v. Anders Fialla – ”Kom godt i gang” 

Anders Fialla `s foredrag vil omhandle: 

- Træningskultur  

- Hvilken tilgang skal /bør du kan have til din træning 

- System og planlægning af din træning 

- Sæt realistiske mål for din træning 

- Motivation og træning med andre 

Foredraget er både for nysgerrige, nybegyndere og øvede. Alle vil få gode ideer med hjem til at fortsætte eller 

påbegynde sin træning, uanset om det er løb, cykling, triatlon mv. 

Tilmelding og pris 

Der er max. 20 pladser 

Pris for deltagelse inkl. Gus forfriskning og sandwich   150.- Kr. 

For medlemmer af Nordfyns firmaidræt   125,- Kr. 

 

Tilmelding senest den 25. maj 

Tilmelding og betaling skal ske via http://nffi.dk under punktet tilmelding 

Meld dig ind i Nordfyns Firmaidræt på hjemmesiden www.nffi.dk for den nette sum af 50,- kr. årligt 
eller køb dit medlemskab hos Gusmesteren i Saunaen.  
Fordele som medlem af Nordfyns Firmaidræt: Opnå bl.a. gode rabatter ved brug af Sauna Gus, events, foredrag m.m. 

Kom godt i gang 

& 

http://nffi.dk/
http://www.nffi.dk/

