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Tid til at starte efterårets træning
Vi glæder os til at tage hul på endnu en sæson med masser af 
god træning og skønne kunder! De nye hold er så småt 
startet op og der fuldt program fra september. Vi glæder os 
til at se jer igen!

Som noget nyt, er det nu også muligt at træne Duet med 
klippekort og åben bookning. Her træner du kun med en 
anden, så masser af tid til dig. Der er hold onsdag kl. 19-20 og 
fredag kl. 14-15.
Book dine hold via bookingsystemet eller skriv til os på 
info@pilatesb.dk. 

Pilates Skånehold

Træn Duet med din partner eller en god ven? Lad os finde et fast tidspunkt kun til jer, eller benyt jer begge 
af klippekortene og book sammen.

I denne uge lander de nye Wall Units og Cadillac fra Italien og vi glæder os til at træne på dem! Reformer 
og Chairs er kun en lille del af Pilates repertoiret og de nye maskiner gør træningen endnu mere alsidig og 
effektiv. Det er vigtigt med en alsidig træning af kroppen og det får du hos os. Kom i studiet og hør meget 
mere om maskinerne og hvad de kan gøre for dig i træningen!

For de fleste vil dette blot være en periode i livet, mens andre døjer med mere kroniske gener. Original 
klassisk Pilates kan lindre på mange smerter ved gentagen og fokuseret træning.

Holdet er også til dig som ikke nødvendigvis har smerter, men blot har brug for at tempoet er sænket lidt i 
timen af den ene eller den anden grund. 

Der er plads til 4 pers. pr. hold og det koster 1495 kr. for 8 gange. Hvis du ikke allerede har haft dine 
introduktions timer, så skynd dig at booke dem så du kan nå være med. 3 gange Intro 1195 kr.

Skriv for tilmelding, info eller hvis du er i tvivl om du kan være med til info@pilatesb.dk. 

Vi opretter vi et hold målrettet dig der døjer med gener og ikke kan 

deltage på de almindelige hold. Opstart man 1. sep. kl. 11-12. 

Vi tager hensyn til dig som døjer med smerter, skævheder, 
diskusprolaps, stenoser og diverse ryg- hofte- og knælidelser. Se 
dette som et godt supplement til den primære genoptræning eller 
brug det efter et endt forløb i sundhedsvæsenet. 
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Pilates – hvorfor og hvad er det egentlig?
Træningen
Pilates er en grundtræning af hele kroppen med sved på 
panden. Det vi tilbyder hos Pilates B er original klassik Pilates
som er en mere dynamisk stil, end den mere moderne 
Pilates.  Al træning foregår på små hold eller privat og 
instruktørerne er uddannet til det de laver. 

Der findes forskellige afarter af Pilates og  derfor er man 
begyndt at kalde den originale Pilates for klassisk og alt 
andet for moderne Pilates. Det er et stort repertoire at 
kunne alle Pilates øvelserne og de færreste mestre dem alle. 
I træningen bliver du udfordret både på dine svagheder og 
styrker og Pilates metoden tager hensyn til begge dele. 

Uddannelsen
Alle Pilates instruktører hos Pilates B er enten uddannet i eller under uddannelse til klassisk Pilates instruktør 
hos ”The Pilates Standard”. En Pilates uddannelse som certificeret instruktør hos ”The Pilates Standard” tager 
ca. 12 måneder og der er udover kurser indlagt 600 timers praktik timer og en masse egen træning. 
Uddannelsen til måtteholdsinstruktør tager ca. 4 md og 40 timers praktik.

Hvis du er nysgerrig på hvad det går ud på og enten har lyst til mere fordybelse i metoden eller til at skulle 
undervise selv, så skriv til os eller læs mere på www.thepilatesstandard.de/.se.

Det er det vi er uddannet i og grunden til, at det er så vigtigt med veluddannede instruktører, der  forstår hele 
potentialet i metoden og alle maskiner og apparater. Hvis du kun bruger et lille hjørne af Pilates , så kommer 
effekten ikke til sin fulde ret. Du har måske hørt nogen sige, at det er for hårdt for de fleste at lave original 
Pilates? Eller at det ikke tager hensyn til den enkelte person? Vi mener, at det blot er udtryk for mangel på 
viden og faglighed hos instruktørerne og uddanner at denne misforståelse er opstået.  Nye øvelser bliver 
introduceret i takt med, at du er klar til det. Der er 600 øvelser at gøre godt med, så der er også en øvelse til 
netop dit behov. Øvelserne kan alt det som bevægeapparatet skal kunne og det er derfor du har det så godt 
efter et træningspas. Hele kroppen er blevet rørt på en korrekt og naturlig måde. 

Træningen er en form for interval træning hvor øvelserne hele tiden skifter i intensitet og rytme. Det betyder 
også, at træningen både styrker muskler og kredsløb og du får skærpet dit fokus på din krop. I Pilates anvendes 
det naturlige åndedræt, så på spørgsmålet om hvordan man skal trække vejret, er svaret blot, ind og ud! 
Pilates handler også om ydmyghed, respekt og omsorg over for din egen krops begrænsninger og potentiale.

Det tager tid at lære, koster penge og tid at uddanne sig i, men det er det hele værd!

Hos os bliver der taget hånd om dig og din krop. Vi tager ansvar for vores undervisning og går op i kvalitet og 
sikkerhed i timen. Det er også derfor, at alle som underviser hos Pilates B løbende deltager i efteruddannelse, 
både for at lære nyt og for at blive udfordret i sin egen træning. Der er ingen genveje, hvis man ønsker at lære 
Pilates og det er en livslang udvikling og livsstil. Vi holder fast i det originale og klassiske fordi vi ved, at det 
virker så godt for dig og for os selv. Det giver ny energi og glæde og reducerede smerter og gener i kroppen, så 
du er frisk og klar til alt det andet der giver livet værdi. Det er derfor vi elsker det og gør det.



Yoga
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HUSK at Yoga starter lige om lidt igen! Tilmeld dig allerede nu et 
hold eller til en gratis prøvetime!

Yin Yoga med Helle man 17.30-18.45 opstart 11. August 

Vinyasa Yoga med Kathinka tors 19.15-20.45 opstart 21. August

Yin Yoga med Helle tirs 10-11 opstart 26. August 

Vinyasa Yoga med Kathinka lør 9.30-11 opstart 13. September

Bliv bedre til at løbe og hold motivationen hen over 
efteråret! Opstarter tirsdag 2. september til 25. 
november kl. 17-18. 

Løb med erfarne Hanne Langhorn fra Rudersdals 
Sportsklink og bliv lidt klogere på løb og teknik. Hanne 
er behagelig og omsorgsfuld og hun er god til, at tage 
hensyn til alle. Så vær ikke bange – kom og mærk hvor 
let og sjovt det kan være!

Ayurvedisk massage
Hvis du ikke allerede har prøvet Kathinkas massage før eller 
blot har brug for det igen, så er det tid onsdag 20. august kl. 
10-18.

Ayurvedisk massage – skøn og energigivende!

Læs mere på hjemmesiden under Nyheder eller skriv for 
booking.

30 min 375 kr. - 60 min 650 kr. - 90 min 850 kr.

Løbehold med Hanne Langhorn

Holdet er for dig der kan løbe ca. 5 km eller 30 min. uden gener og gerne vil blive bedre til at finde 
en god løbestil og rytme. Du modtager desuden et løbeprogram som du kan følge. 

Forløbet koster kun 1795 kr. pr. person for 12 gange og tilmelding er nødvendig. 

Flere nyheder på næste side…



Børnehold
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Vi tager endelig hul på en omgang træning for børn igen! 
Beklager til de børn som har måtte vente på opstart, men det 
har ikke været muligt før nu igen.

Denne sæson tilbyder vi både Yoga og Pilates for de 10 – 14 
årige og mulighed for at træne Pilates med dit barn over 10 år.

Opstart i uge 40 og frem til jul, dvs. 10 gange. Holdene holder efterårsferie i uge 42. Tilmeld dig allerede 
nu, maks. 10 og min. 5 deltager.

Yoga for børn med Helle mandag kl. 16.30-17.30     10 gange lukket hold 875 kr.
Pilates for børn med Rikke torsdag kl. 16.15-17        10 gange lukket hold 875 kr.

På Pilates Intro med Rikke torsdag kl. 18-19 er det muligt at tage dit barn med til træning. Så kan du og dit 
barn træne sammen. 

Klippekort til børn under 18 år, 10 klip 995 kr. børn under 16 år ”træn med” 10 klip 795 kr.

Skriv til os på info@pilatesb.dk for spørgsmål eller mere info samt tilmelding.


