
Kristoffer Dalsgaard: kristoffer@fysiodanmarkvejle.dk, tlf. 22 78 17 39 
Amalie Glyngø: centerleder@fysiodanmarkvejle.dk, tlf. 27 24 71 02 

Den 1. marts 2019 er 
FysioDanmark Vejle Fitness 
igen overdraget til Kristoffer 
Dalsgaard.  
 

Hvem er Kristoffer? 
Huset rummer to dele: 
fysioterapi (FysioDanmark 
Vejle) samt fitness 
(FysioDanmark Vejle Fitness). 
Kristoffer har bortforpagtet 
fitnessdelen i nogle år, men 
overtager nu igen driften. Det 
giver god mening, at al drift 
varetages af én, som også 
har sin daglige gang i huset, 
og vil bl.a. skabe større 
synergi og en kortere 
beslutningsvej. Kristoffer 
brænder for fysioterapi og 
træning og ønsker at skabe 
de bedste rammer for en 
sund og aktiv livsstil. Derfor 
kan du se frem til, at centeret 
moderniseres for at skabe de 
bedste træningsmuligheder. 
 

Hvad betyder 
overdragelsen for dig? 
Overdragelsen har ingen 
betydning for dit 
medlemskabs pris eller 
betingelser. Medlemskabet 
fortsætter på normal vis og 
du skal ikke gøre noget. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke forandringer vil  
du se i centeret? 
Vi planlægger lige nu, 
hvordan centeret skal 
formes. Målet er at skabe et 
center, som er bæredygtigt – 
også på den lange bane. Vi 
vil skabe træningsrammer, 
som gør det muligt for dig at 
træne funktionelt, effektivt 
og sikkert. Vejen mod målet 
kræver forandringer; bl.a. nyt 
udstyr, som bedre kan betale 
sig at investere i, end at 
reparere det nuværende. 
Første step sker henover 
foråret og består i udskiftning 
af cardiomaskiner samt 
optimering af frivægts-
området, som vil gøre det 
bedre til styrke- og 
funktionstræning. 

Næste step, som er resten af 
centerets indretning, sker 
henover sensommeren. Vi får 
nye, virkelig lækre og bruger-
venlige cirkeltrænings- 
maskiner med den nyeste 
teknologi, som gør det super 
let og sjovt for dig at træne. 
Du kan godt glæde dig! I 
øvrigt findes udstyret på 
nuværende tidspunkt kun få 
steder i hele landet. 
 

Åbningstider og træning 
Det er i formiddagstimerne, vi 
oplever det største behov for 
hjælp i receptionen.  
Fra 1. april reducerer vi derfor 
receptionens åbningstid, så 
der er åbent i tidsrummet kl. 
08-12 alle hverdage.  

 

Der vil i en periode være en 
”hotline” til brug i 
eftermiddags-/aftentimerne. 

Du kan naturligvis fortsat 
træne alle dage kl. 05-23. Du 
fremmøderegistrerer blot på 
skærmen, som du er vant til. 
Hoveddøren vil være ulåst i 
fysioterapiens åbningstid og i 
tidsrummet før/efter bruges 
medlemskortet som 
dørnøgle. Nye medlemmer 
kan udenfor åbningstid få 
udleveret medlemskort via 
nøgleboks. 

I takt med at rammerne for 
funktions- og selvtræning 
forbedres, tilbyder vi et nyt 
medlemskab, som giver 
adgang til træning kl. 19-23 
alle hverdage og kl. 15-23 i 
weekenden for kun 179 kr. 
 

Tak fordi du er medlem  
Vi sætter stor pris på dig som 
medlem og håber, at du 
glæder dig lige så meget til 
de nye tiltag, som vi gør.  
Vi arbejder løbende på de 
endelige løsninger og er sikre 
på, det bliver rigtig godt!  
Har du spørgsmål, input eller 
ønsker, er du meget 
velkommen til at kontakte 
Kristoffer eller centerleder 
Amalie. 

 

 

   
                                   

 

OVERDRAGELSE AF FYSIODANMARK VEJLE FITNESS 

 
 

 
 

 

Kærlig hilsen Kristoffer og  
Amalie samt resten af 
FysioDanmark Vejle Fitness 


