
Inspirationskursus for senioridrætsinstruktører og andre 
interesserede 

Aktiver din krop 
 

SeniorIdræt – i form med et smil 
 

 

 
Med venlig hilsen 
Senioridrætsudvalget i Region Hovedstaden 

 

Dato:  Fredag den 5. maj 2017. 
Tid:  Kl. 10.00 – 13.00. 
Sted: Glostrup Idrætspark, Mødelokale 1+2, Stadionvej 80, 2600 Glostrup. 

Glostrup Idrætspark har stor parkeringsplads, og ellers er der 10-15 min. gang fra 
Nordre Ringvej / Hovedvejen. 

 
Pris:  kr. 400.- for medlemmer af DAI. 
  Kr. 500.- for ikke medlemmer af DAI. 
  Prisen er inkl. undervisning, sandwich, frugt og vand. 
 
I et samarbejde med IF 32 Motion og trivsel indbydes til inspirationskursus. 
 
Aktiver din krop 

Bedre muskelfunktion 
Bedre bevægelighed 
Bedre vejrtrækning 

 
Få indblik i hvordan vejrtrækningen, nervesystemet, hjernen og kroppen hænger sammen – og hvad 
det betyder for din sundhed. 
Du lærer et nemt og enkelt aktiverings system, som aktiverer dine muskler til bedre funktion og mere 
bevægelighed i kroppen. Når du aktiverer din vejrtrækningsmuskel, får du dybere vejrtrækning. Dybere 
vejrtrækning giver mere ilt til kroppen. Det beroliger dit nervesystem og giver dig en bedre fornemmelse 
af hele kroppen. Du lærer et øvelseskoncept som øger bevægelighed i rygsøjlen og generelt i 
bindevævet i kroppen. 
 

Det teoretiske indhold vil give dig viden om: 
o Vejrtrækningens funktion og virkning på kroppen. 

o Kroppens bindevævssystem-system. 
o Hjernen og nervesystemet – især det autonome nervesystem. 

 
Det praktiske indhold giver dig redskaber til: 

o At aktivere muskler i kroppen via. triggerpunkter. 
o At trække vejret optimalt. 

o At få en mere smidig krop ved at træne ”Twister”. 
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Påklædning: Meget gerne lange ærmer,  lange bukser og strømper.  
 
Underviser: Annbrit Olsen, Idrætsfysioterapeut og master i kommunikation og coaching.   

Bindende tilmelding og betaling til kurset kan ske (senest 4. april) til: 

http://dai-hovedstaden.dk/articles.php?article_id=50, mærket 63901-22.  
Betaling skal samtidig ske til: Arbejdernes Landsbank – reg.nr. 5361, kontonr. 0000358978 (NB: 
først tilmeldt når betaling er sket). Betaling skal også mærkes 63901-22 

http://dai-hovedstaden.dk/articles.php?article_id=50

