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          FysioDanmark Vejle sender paraatlet mod målet 

 

FysioDanmark Vejle er en vigtig sparringspartner for Kasper Filsø, der er Danmarks hurtigste paraatlet på 

60, 100 og 200 meter. Målet er en topplacering ved VM i Dubai senere på året og deltagelse ved de 

paralympiske lege i Tokio 2020. I arbejdet med Kasper Filsø er fokusset på skadesforebyggelse, og på at 

gøre ham endnu stærkere som atlet. 

I kampen for at nå verdenstoppen har Danmarks hurtigste paraatlet Kasper Filsø alliereret sig med 

FysioDanmark Vejle. Sammen med fysioterapeut Kristian Birk arbejder sprinteren på at blive stærkere og 

holde sig skadesfri. Paraatleten oplever, at den professionelle ekspertise hos FysioDanmark Vejle går hånd i 

hånd med et inspirerende og hyggeligt miljø. 

- Hos FysioDanmark Vejle føler jeg mig velkommen i huset, fra jeg træder ind og møder en smilende 

receptionist. Samtidig har jeg bare en rigtig god relation til min fysioterapeut Kristian Birk. En relation som 

jeg ikke oplevet på samme måde før med en fysioterapeut. Vi skabte rigtig hurtigt et godt bånd, siger 

Kasper Filsø. 
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_________________________________________________________________________ 
Kasper Filsøs mål er VM i Dubai i slutningen 2019 og de paralympiske lege i Tokio i 2020, og hurtigløberen 

mærker, at samarbejdet med sundhedshuset rykker løbekarrieren i den rigtige retning. 

- Jeg går hos FysioDanmark Vejle, fordi de giver mig den bedste ekspertise, og fordi de hjælper mig til at nå 

mine mål. Træningen hos FysioDanmark Vejle hjælper mig til at blive endnu stærkere og til at holde mig fri 

for skader. Jeg har - 7-9-13 - været fri for skader det seneste år, og sådan skulle det gerne blive ved med at 

være, konstaterer Danmarks hurtigste paraatlet. 

- Samarbejdet giver mig samtidig en tryghed og sikkerhed. Når jeg går seng ved jeg, at jeg har trænet rigtigt 

og gjort det, som er nødvendigt for at være atlet på topplan. Den følelse er super vigtig. Jeg træner klogt, 

fordi jeg har mange kloge mennesker omkring mig i FysioDanmark Vejle, siger Kasper Filsø. 
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