
Jeg har siden min uddannelse fra Skodsborg Fysioterapi Skole i 1988 arbejdet på Skodsborg med 
træning, medicinske test og udarbejdelse af personlige træningsprogrammer.

Jeg har lang erfaring med træning og har gennem diverse kurser oparbejdet et højt fagligt niveau 
og stor kompetence. I dag arbejder jeg som fysioterapeut, sundhedsvejleder, personlig træning og er 
træner for mange af medlemmerne i Spa & Fitness.

Mine faglige interesseområder er personlig rådgivning, relevant screening ved skader, grundig vej-
ledning indenfor forebyggende ”rask” træning, samt medicinsk træning og genoptræning efter f.eks 
operationer.

NÅ DINE MÅL MED CYRIL
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen 
eller kontakt Cyril Kalvåg: kalvaag@yahoo.dk   

Personlig, nærværende og motiverende træning, som når hele vejen rundt om DIG! Uanset om du 
ønsker at tabe et par kilo eller ti eller måske blot ønsker nogle sundere rutiner i din hverdag, så er 
vejen til Din succes, at vi tager et konkret udgangspunkt i dine forventninger, muligheder og i dine 
ressourcer lige nu og her. Derudfra laver vi en plan med tydelige og realistiske mål for dit forløb. Vi 
arbejder målrettet og effektivt hver gang.              

Mit klare fokusområde er, hvordan træning og sundhed implementeres og fastholdes i en travl hver-
dag – også i forbindelse med stress, kroniske smerter og/eller langvarig sygdom.

UDDANNELSE
Fysioterapiuddannelsen – Int. Certified EMP professional Coach v/ EmpowerMind – ICC int. certified 
coach education v/ MindCharge – Erhvervsakademisk udd. i Coaching i Organisationer – Kost- og 
Sundhedscoach v/ ProAcademy – Instruktøruddannelse i eTenzor og Synergy Cycling – TRX instruk-
tør – Stresskonsulent

NÅ DINE MÅL MED DITTE
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen eller kontakt Ditte:
direkte på tlf. 51210984 for en uforpligtende samtale om dine mål og ønsker.

CYRIL KALVÅG
FYSIOTERAPEUT 

OG PERSONLIG TRÆNER

Jeg har arbejdet på Skodsborg i 18 år som fysioterapeut, personlig træner og holdinstruktør og  
underviser i nakke-skulder i vand, TRX, Z-Health,Balance, Athletic Moves og Tæskehold. Jeg har væ-
ret fysioterapeut for Nordsjælland herreligahold i mange år og er klinisk underviser for Fysioterapi 
studerende i modul Træning og bevægelse.

Jeg vil være der til at motivere og støtte dig i prosessen med at nå dine mål, så træningen bliver en 
positiv del af din hverdag. Og jeg vil kunne lave et skræddersyet Z-Health program til dig.

Jeg har tidligere dyrket mellemdistanceløb på eliteplan og har tidligere arbejdet meget med træning 
af børn og unge. 

UDDANNELSE
Bachelor i Idræt – Fysioterapeut uddannelsen
 
Trænerkurser i Athletik – Poul Chek kurser - Performance stability uddannelsen 
TRX uddannelse – Kost og sundhedscoach- Z-Health R/I- Phase – Bungee og Funktional training

NÅ DINE MÅL MED ANNE METTE
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen eller kontakt Anne Mette:
goddokken@hotmail.com

ANNE METTE
GODDOKKEN
FYSIOTERAPEUT 

OG PERSONLIG TRÆNER

DITTE DYRHOLM
FYSIOTERAPEUT/COACH/

PERSONLIG TRÆNER
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Jeg vil gerne uddanne dig til at kunne træne selvstændigt, sikkert og effektivt.

Jeg har været professionel soldat I 30 år, herunder idrætsleder ved Den Kongelige Livgarde. I For-
svaret har jeg dyrket idræt på konkurrenceplan. Jeg har over 35 års undervisningserfaring I blandt 
andet idrætsfaglige fag.
 
UDDANNELSER OG KURSER
Militær Fysisk Træner Niveau 4, svarende til idrætsleder i forsvaret, inkl. DIF - Danmarks Idrætsfor-
bunds Træneruddannels, ACE Personal Trainer, Level 1 Training for Warriors (TFW) Trainer, Kettlebell: 
Level 2 Kettlebell / Girevoy Sport (GS) IUKL / IKSA Trainer, Level 1 IKFF Kettlebell Trainer, Level 1 
CrossFit / Tactical Athlete Kettlebell Trainer, Slyngetræning: MobileFit Tactical Ladder Master Trainer, 
Level 2 TRX FORCE Trainer, Level 1 TRX Trainer, CrossFit: Level 1 CrossFit Trainer, CrossFit Specialty 
Seminars: Weightlifting, Endurance (løbetræner), Movement & Mobility, Football - Strength, Speed 
& Power, Gymnastics, Coach´s Preparatory Course, Andre Speciality Seminars: Training for Warriors 
(TFW) by Martin Rooney, Pose Running by Dr. Nicholas Romanov, Barefoot Running by Barefoot 
Ted, Steve Maxwell Strength & Conditioning by Steve Maxwell, Applied Functional Science by Lasse 
Lassen, Chain Reaction™ Functional Muscle Function by Gray Institute, Tacfit by Alberto Gallazzi, 
Kettlebell/Girevoy Sport (GS) by Denis Vasilev

NÅ DINE MÅL MED OLE
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen eller kontakt Ole Cosmus:
oc@mylife-skodsborg.dk

Jeg er en kompetent og målrettet træner, der arbejder funktionelt på en nærværende og personlig 
måde. 

Jeg har 30 års erfaring indenfor elitesport og fitness. Som tidligere elite tikæmper og træner for  
Danmarks hurtigste løbere ved jeg alt om hvor vigtigt det er at have en sund og stærk krop. 

For at kunne overføre resultaterne fra træning til dagligdagen arbejder jeg primært med egen krops-
vægt og frie vægte. Min viden stammer fra egne erfaringer med eliteidræt samt et studie i idræt ved 
Københavns Universitet.

NÅ DINE MÅL MED PETER
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen eller kontakt Peter Ahlfors:
Tlf. 40628910 eller e-mail coachahlfors@hotmail.com

Jeg tilbyder personlig træning individuelt eller mindre hold. Faglig kvalitet, flexibilitet, træning inde 
eller ude under åben himmel. 

Din krops fysiske frihed for bevægelse er mit omdrejningspunkt. 

Jeg tager udgangspunkt i kroppen som helhed. Hjernen og nervesystemet er centralt dirigerende i 
forhold til din individuelle træning. Jeg glæder mig til at facilitere bevægelse i din hverdag til et liv 
med mere energi, overskud og frihed.

NÅ DINE MÅL MED TRILLE
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen eller kontakt Trille Rustand de Vries:
t_rustand@hotmail.com

TRILLE RUSTAND
DE VRIES
FYSIOTERAPEUT 

OG PERSONLIG TRÆNER

OLE COSMUS
PERSONLIG TRÆNER / 
MILITÆR FYSISK TRÆNER 
NIVEAU 4

PETER AHLFORS
PERSONLIG TRÆNER
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Personlig træning er 1-til-1 træning, hvor jeg som din personlige træner vil træne dig (og ofte med 
dig) hver eneste gang. Du vil ikke blive overladt alene med et program som vi kun har gennemgået et 
par gange. Effektiv træning er ikke bare fysisk træning, men høj grad også træning af din mentalitet. 
Jeg vil gøre mit ypperste for at lære dig hvad det vil sige at træne optimalt og hver eneste gang at 
få den største effekt ud af træningen. 
Vores mindset og den tilgang vi har til træning kan ofte være en af de største barrierer i forbindelse 
med fysisk træning. Derfor vil vi helt naturligt berøre den del igennem et forløb for at nå dine mål og 
blive den bedste udgave af dig selv – også når vi slipper hinanden.

Som indledning laver vi i fællesskab en “screening” af dig, hvor vi afstemmer dine forventninger og 
målsætninger inden vi går igang. Træningen vil blive skræddersyet i forhold til dig; hvor Du er og 
hvor Du gerne vil hen.

Baseret på mine observationer af dig undervejs vil jeg justere fra gang til gang for at opnå den største 
progressive effekt i træningsforløbet.

NÅ DINE MÅL MED RIKKE
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen eller kontakt Rikke Hørlykke:
rikke@hoerlykke.com

Træning med fokus på glæde, kvalitet i bevægelsen, vejrtrækning og forebyggelse, specielt i forhold 
til ryg. Dine behov og ønsker er udgangspunkt for vores samarbejde.

Jeg har arbejdet 15 år i fitnessbranchen som: 
- Holdinstruktør i bl.a. Stærk Krop, TRX-training, Funktionel Træning, Pilates og Afspænding.
- Personlig træner – også med Pilates; individuelt og på små hold
- Afspændingsbehandling/- massage som velvære, i forhold til spændinger og som behandling af stress     

UDDANNELSER OG KURSER
Afspændingspædagog / Psykomotorisk Terapeut dap – Stott-Pilates uddannet – Stott-Pilates Re-
former uddannet samt div. kurser – Nutrition & Lifestyle Coach level 1 / Paul Chek – Performance 
Stability uddannet – Kost & Sundhedscoach v/ Proacademy – TRX uddannet – Z-Health: R-Phase

NÅ DINE MÅL MED LOTTE
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen eller kontakt Lotte Rask:
lotte_rask@hotmail.com
                         

Jeg udfordrer og inspirerer dig til at yde dit bedste i en altid effektiv og resultatorienteret træning.

Jeg arbejder med langsigtet og helhedsorienteret planlægning, som vi afstemmer i forhold til din 
hverdag og dine personlige behov. Gennem fysisk træning, kostvejledning og coaching tilrettelægger 
vi i fællesskab vejen frem mod dine ønskede mål. Jeg har altid fokus på din mentale tilgang til din 
træning og livsstil, så du bevarer motivationen og gør fremskridt. 
 
UDDANNELSER OG KURSER
Personlig Træner / TRX Sports Medicine Suspension Training Course / (TRX SMSTC) Level 2 /  
TRX Force Trainer Course (TRX FTC) Level 2 / TRX Suspension Training Course (TRX STC) /  
Fitnessinstruktør / Kostvejleder / Træningsvejleder / Crosstraining-instruktør / Funktionel Power  
Training-instruktør / Core-instruktør / Løbeinstruktør / Tabata -instruktør / Dynamisk Funktionel Træner 
/ Certificeret stresscoach / Certificeret NLP business practitioner / Statseksamineret coach.

NÅ DINE MÅL MED VICKI
Hør mere om personlig træning i receptionen i Skodsborg Spa & Fitness eller kontakt Vicki Skovfoged: 
på 4085 7526 eller pt@vickiskovfoged.dk                         

RIKKE HØRLYKKE
PERSONLIG TRÆNER/
KOGNITIV COACH OG 
TIDLIGERE PROFESSIONEL 
HÅNDBOLDSPILLER

LOTTE RASK
PERSONLIG TRÆNER

VICKI SKOVFOGED
PERSONLIG TRÆNER 
OG COACH

KURHOTEL SKODSBORG A/S ·  SKODSBORG STRANDVEJ 139 ·  DK2942 SKODSBORG · DANMARK
 T +45 45585800 ·  F +45 45585810 ·  INFO@SKODSBORG.DK ·  SKODSBORG.DK

Personlige trænere hos Kurhotel Skodsborg Spa og Fitness

3/6



Du kan træne så meget du vil, men hvis du ikke giver din krop den rette træning og brændstof, går 
meget af det alligevel tabt. For at du kan opnå resultater, må man kigge på helheden og det er trænin-
gen, kosten, restitutionen, og hvordan du lever, der har stor betydning. De ekstraordinære resultater 
kræver en ekstraordinær indsats. Det bedste tidspunkt at starte på er altid ”NU” hvornår ellers? 

Uanset hvad dit mål er, tager jeg udgangspunkt i din virkelighed, som en helhed. 

Jeg har mange års træningserfaring og tilbyder:
Body-SDS elevbehandling og træning
Personlig træning èn til èn efter aftale
Små hold 2-4 personer f.eks:
Slankehold med speciel træning/kostplan/vejledning
Bootcamp: flot mave/bagdel/arme
Kettlebell træning
TRX-funktionel træning
Hit- træning (høj intensitet styrketræning)
Body Bike
Tilbud: 30 min. gratis personlig træning

UDDANNELSER OG KURSER
Body-SDS, Personlig Træner, Coach og Holdinstruktør

NÅ DINE MÅL MED STAVROULA
Hør mere om personlig træning i receptionen i Skodsborg Spa & Fitness eller kontakt 
Stavroula G. Nielsen på stavroula.g.nielsen@gmail.com

Træning, kost og restitution er tre hovedpunkter, der skal til for at opnå og opretholde et sundt stærkt 
og slankt legeme, NU og resten af dit lange liv. 

Jeg vil hjælpe dig med at opnå dine mål og lærer dig at fastholde dem på en enkel og overskuelig 
måde.

Min sportslige erfaring stammer fra gymnastik, dans, fitness, boksning, klatring, CrossFit, vægtløftning 
og TRX- funktionel træning. 

Jeg arbejder dagligt som instruktør, personlig træner og som underviser på Instruktørskolen. 

UDDANNELSER OG KURSER
Fysioterapeutisk og lægeeksamineret via ATWORK 
Hold instruktør i TRX, Crossfit, funktioneltræning og kropsterapi
Klatreinstruktør/ERCA international
Kursus med Poul Chek

NÅ DINE MÅL MED CAMILLA
Hør mere om Personlig Træning i Spa- og Fitness Receptionen eller kontakt Camilla Pabijan:
pabijandk@gmail.com

STAVROULA 
G. NIELSEN
BODY-SDS, PERSONLIG 

TRÆNER, COACH OG 

HOLDINSTRUKTØR

CAMILLA PABIJAN
PERSONLIG TRÆNER, 

INSTRUKTØR OG 

UNDERVISER
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HAR DU LYST TIL MERE

• Energi
• Sund og stærk krop 
• Overskud og livsglæde 
• Vægttab og kostvejledning
• Mindfulness, afspænding og smidighed 
   
Jeg arbejder ud fra et helhedskoncept – BODYMIND – en stærk krop og et stærkt sind giver altid 
resultat. Træningen er 100% målrettet ud fra dine ønsker og mål. 

UDDANNELSER OG KURSER
25 års undervisningserfaring – International certified Personal Trainer – klassisk uddannet gymnastik, 
svømmeinstruktør samt livredder – yoga og mindfulness – pilates og reformer classic – aerobic – 
cycling – NLP Practitioner – uddannelse og karriere i det private erhvervsliv.

Jeg afholder workshops og events efter dit ønske. Selvstændig udbyder af kurser og retreats i blandt 
andet Marbella, Marrakech og Møn.

NÅ DINE MÅL MED MARIANN
Hør mere om personlig træning i receptionen i Skodsborg Spa & Fitness eller kontakt Mariann Mie 
Haslund: på mariann369@gmail.com

MARIANN 
MIE HASLUND
PERSONLIG TRÆNER
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Til min træning arbejder vi med dit ”fundament”, der er udspringet for alle kroppens bevægelser. Det 
er en træningsform der centrerer, styrker og smidiggør alle kroppens ledgrupper. Jeg er uddannet 
Body-sds kropsterapeut, der fokuserer på et træningssystem, der modvirker den stress, vi udsætter 
vores krop og bevægeapparat for, fordi vi bevæger kroppen for lidt. Jeg har dyrket en del hatha yoga, 
og har altid været optaget af at træne kroppen og suge til mig af forskellige træningssystemer, hvilket 
jeg kombinerer, når jeg underviser dig.
 
Træningen er personlig, så jeg vil altid træne sammen med dig; og rette træningen til, efterhånden 
som din styrke og bevidsthed udvikler sig.

UDDANNELSER OG KURSER
Body-sds grunduddannelse
Nakkekursus niveau 1
Specialkursus af Ole Kåre Føli i nakke, ryg og skulderløsning.

NÅ DINE MÅL MED MIKAEL
Hør mere om personlig træning i receptionen i Skodsborg Spa & Fitness eller kontakt 
Mikael Steinhausen: på panda74@live.dk

MIKAEL 
STEINHAUSEN
BODY-SDS KROPS- 

TERAPEUT OG 

PERSONLIG TRÆNER
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Jeg underviser i Svaroopa yoga. Denne yogaform støtter din krop i at give slip på gamle spændinger 
langs rygsøjlen, så muskler og led kan arbejde i den rette stilling, og du bevarer/genfinder din fleksi-
bilitet, smidighed og en sund rygsøjle. Resultatet er et bedre åndedræt, mere ro og klarhed i sindet, 
balance, mere energi og overskud. 

Når du vælger personlig yogacoaching vil forløbet blive mere intensivt, og du opnår hurtigere effekt. 
Husk på, at de spændinger du har nu, har du gradvist ophobet gennem hele dit liv.

Svaroopa yoga kan blandt andet afhjælpe: Hovedpine, rygsmerter/discusprolaps, søvnproblemer, 
stress, angst, dybe spændinger, allergi, stammen, fordøjelsesproblemer og lavt stofskifte. 
 
UDDANNELSER OG KURSER

Jeg har en baggrund indenfor sygepleje og kinesisk medicin og har praktiseret yoga i 15 år.

Certificeret yogalærer fra Californien, USA (500 timer)

Embodyment Yoga-terapeut

NÅ DINE MÅL MED PIYANA
Hør mere om personlig træning i receptionen i Skodsborg Spa & Fitness. Eller kontakt Piyana Pommer 
på info@yogaforlife.dk/tlf. 4078 2239.

PIYANA POMMER
KROPSTERAPEUT, 

PERSONLIG YOGACOACH 

OG HOLDINSTRUKTØR
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