
VELKOMMEN 
TIL MOTION 
MED PLADS 
TIL ALLE!

ÅBNINGSTIDER
Mandag til søndag: kl. 05.30 - 22.00 
Alle helligdage: kl. 05.30 - 22.00
Den 24.12 og 31.12:  kl. 05.30 - 14.00

Motionsklubben Elefanten holder åbent som angivet, 
også når Badeland er lukket. I disse perioder foretages 
bad og omklædning i tennishallens omklædningsrum.

DU FINDER OS HER
Nyborg Idræts- og Fritidscenter
Storebæltsvej 15, 5800 Nyborg.
Tlf. 40 25 36 89

Yderligere info kan fås hos:
Formand: Ole Molbo, Tlf. 40 95 82 78 
Kasserer: Lis G. Rasmussen, Tlf. 20 31 36 89

Se mere om motionsklubben på
www.motionsklubbenelefanten.dk

www.motionsklubbenelefanten.dk



Motionsklubben Elefanten
Hos os har du alle muligheder 
for at pleje din sundhed og dit 
udseende i en god atmosfære. 
Vi sætter det sociale fællesskab 
højt, og medlemmerne har det 
rart sammen.

I vores dejlige, lyse lokaler i 
Nyborg Idræts- og Fritidscenter 
mødes du af nye træningsredskaber, 
som løbebånd, cykler og cross 
trainere samt maskiner og vægte 
til styrketræning. Her opnår du 
resultater – uanset om dit mål er 
vægttab, øget styrke eller mere 
energi i hverdagen.

Vi har åbent alle ugens 7 dage fra 
tidlig morgen til sen aften, så du 
har mulighed for at træne på net-
op det tidspunkt, der passer dig. 

Medlemskab
Motionsklubben Elefanten er en 
åben klub for alle, der er fyldt  
14 år. Indtil du fylder 18 år vil 
medlemskab dog kræve en gratis 
’prøvetime’ med en af klubbens  
instruktører, og indtil du bliver  
15 år skal du under træningen 
ledsages af et voksent medlem. 

Har du ikke prøvet at træne i et 
motionscenter før, eller er du bare 
usikker omkring, hvordan du skal 

få startet op, så anbefaler vi en 
gratis og uforpligtende prøve- 
time med en af vores uddannede 
instruktører. Kontaktinforma- 
tion vedr. instruktørerne findes  
på vores hjemmeside.

Indmeldelse sker i Nyborg  
Idræts- og Fritidscenters  
reception. 
 
Armbånd medbringes, hver gang 
du træner. Du kan se mere om 
indmeldelse og adgang til centret 
på vores hjemmeside.

Priser
Løbende medlemskab:  
kr. 200 pr. måned
kr. 405 pr. kvartal  
+ kr. 30 i indmeldelsesgebyr.
+ kr. 50 i depositum for armbånd

I Motionsklubben Elefanten 
kan du træne som du vil
Vi har et stort udbud af trænings-
muligheder. Vigtigst er, at du fin-
der netop den form for træning, 
der giver dig lysten til at træne og
opfylder dine mål for træningen, 
uanset om målet er at holde dig i

form, se godt ud eller komme af 
med eller undgå en sportsskade.

Kredsløbs-/ 
konditionstræning
Kondition og kredsløb hænger 
uløseligt sammen. God form 
betyder også bedre kondition, og 
ved kredsløbs-/konditionstræning 
opbygger du mere energi, samtidig 
med at du forebygger flere livs-
stilsbetingede sygdomme.

Oplev vores topmoderne trænings-
udstyr. Konkurrer mod dig selv, 
andre eller computeren og bestem 
selv sværhedsgraden. Computer-
styringen giver dig optimalt udbyt-
te af træningen. 

Styrketræning
Styrketræning med maskiner, 
håndvægte eller andre hjælpe-
midler genopbygger og styrker 
dine muskler. Samtidig øges din 
koordinations- og reaktionsevne.
Under prøvetimen tilrettelægger 
instruktøren et træningsprogram 
tilpasset dine ønsker og fysiske 
formåen, og som løbende kan juste- 
res i samråd med instruktøren. 

Kropsanalyse
Du har mulighed for at få foretaget 
en kropsanalyse på vores Tanita 
SC330 kropsanalyse vægt. Vi anbe- 

faler, at det sker i samråd med en 
instruktør, så du får den foretaget 
og efterfølgende forklaret korrekt.

Spinning 
Som del af vores samarbejde med 
Nyborg Familie og Firma sports 
Spinningklub, hvis lokale støder op 
til Elefanten, kan vores medlem-
mer frit deltage i Spinning. Se 
træningstiderne via link på vores 
hjemmeside.       

Du kan leje cykelsko, så medbring 
blot drikkedunk og håndklæde. 
Du vil blive mødt af uddannede og 
erfarne instruktører.

Samarbejde med læger og 
behandlere 
Individuelt træningsprogram kan 
udarbejdes i samråd med din egen 
læge, kiropraktor, fysioterapeut 
eller anden behandler.

Som medlem  
af Elefanten kan du  
i forbindelse med  
træningen svømme  

i Badeland  
med rabat.

Elefanten benytter de sidste nye maskiner fra Cybex,  
noget af det bedste udstyr på markedet. 

Cybex har eget forskningscenter, hvor læger  
og professorer i biomekanik udvikler og tester  

udstyret via computersimulering. 
Det sendes aldrig på markedet uden at fungere perfekt. 

Vi gør opmærksom på, at træning sker på  
medlemmernes eget ansvar. Vi ønsker vores 

 medlemmer rigtig god fornøjelse med træningen.

Adgang til centret
Indgangskontrollen sker ved 
selve døren ind til motionslokalet. 
Adgang opnås med et armbånd 
med indbygget chip (som ud- 
leveres i receptionen mod et  

depositum på kr. 50) sammen 
med et ”finger-ID” system, hvor 
fingeren lægges på en  
scanner ved indgangen for at 
åbne døren.
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