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Gå i takt – mens I hænger sammen
Gå sammen i par. Stå tæt, som om jeres fødder er 
bundet sammen. Prøv at gå i takt rundt om en kegle. 
Er I trænede i øvelsen, kan I gå flere sammen, så 
I står tre eller fire på række og hænger sammen. 
Øvelsen træner koordination og fornemmelse for 
holdkammeraters bevægelser.

Papirstafet
Tag et stykke køkkenrulle til hvert hold. Først skal 
holdene løbe med papiret på maven hen omkring en 
kegle og tilbage igen. Løb herefter med papiret på 
numsen, benene og ryggen, uden det falder af. Prøv 
også foran øjnene, hvor man løber med en makker.  

Andegang
Sid på hug, gerne helt nede ved jorden. Og gå 
derfra i vraltende andegang. Det ser sjovt ud og 
træner mobilitet og smidighed.

Walk out eller ormen
Stå ret op og ned. Bøj så hovedet ned til fødderne og 
gå derfra på hænderne ud til planken. Derefter følger 
benene med hen til hænderne, så du går fremad som 
en kålorm.

Er der brug for udvikling, kan I gå baglæns eller 
lave øvelsen synkront med en makker, så I også skal 
koordinere med en anden og holde øje med tempoet.

Det er i øvrigt en god kontorøvelse til dig, der har 
brug for lidt bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

Skøre udfordringer
Inddel i hold af fem. Holdet må tilsammen have 
fire ben og to arme på gulvet. Derefter skal de 
bevæge sig fra A-B. Så må de selv finde ud 
af, hvordan de fordeler arme og ben på 
gulvet. Tilpas antallet af arme og ben til 
antallet af deltagere og deres niveau.
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Træn mobilitet  
og samarbejde  
med sjove mosle-lege

Træner til træner

Tippene er uddybet på dgi.dk
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booking- og adgangssystem 
til jeres padelbaner

•  Det bedste og mest fleksible booking- og medlemssystem.

•  Fleksible regler. f.eks. 4 medlemmer for at booke og mm.

•  Fleksibel prissætning. f.eks. billigere morgen og sen aften. 

•  Aflysningshåndtering. f.eks. refundering i forhold til 
hvor tæt på der aflyses.

•  Mulighed for klippekort og tidsbegrænsede 
medlemsskaber.

•  Ingen adgang til baner uden booking, eller kun for 
udvalgte.

•  Drop nøgle administrationen og lad nye  
medlemmer låse op med MemberLink App  
eller kode.

•  Nem adgang med booking specifik dørkode til 
betalende gæster.

•   Pengene går direkte ind på jeres konto, ingen 
mellemmand der skal tjene på det.

Vil du høre mere 

om jeres muligheder

– så ring på tlf. 79 30 62 00 

eller gå ind på 

www.memberlink.dk/padel-baner

100% integreret adgangssystem, der kan styre adgang for 
medlemmer og betalende gæster.
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