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Siden sidst og nyt om lidt….
Træningen er i fuld sving hos Pilates B igen efter sommeren og 
der er også plads til dig! Vejret er stadig mildt og dejligt, så benyt 
dig af energien og motivationen fra sommerferien til at komme 
godt fra start med at træne igen. Vi glæder os til at se nye som 
gamle kunder igen i løbet af efteråret.

Husk at du altid kan tage en ven med til gratis prøvetime på vores 
måttehold, I skal blot tilmeldes først.

SMUK løb
Søndag 7. september deltog vi med et stærkt hold til SMUK løb i 
Hillerød. Det var bl.a. deltagerne fra forårets intensive BOOST! 
forløb som deltog.

Alle gennemførte i fin stil og der blevet slået op til flere personlige rekorder og grænser blev flyttet. Så 
sejt gået og virkelig god stil over hele linjen. Det kan I godt være stolte af! Vi gør det helt sikkert næste år 
igen og du er også velkommen til at løbe med!

Nyt om hold med klippekort
Der bliver sat endnu et Duet hold på holdplanen fra fredag 19. september 2014 så det nu både er muligt 
fredag kl. 13-14 og kl. 14-15 og onsdag kl. 19-20. På Duet træner i to og to, men stadig via klippekort. Det 
betyder at du er ikke afhængig af en fast makker for at træne på denne måde. Vi opretter selvfølgelig 
stadig flere private Duet hold hvis du og din partner eller en du kender ønsker at træne fast sammen. 
Kontakt os på info@pilatesb.dk.

Tower Class Intro
Med de nye Wall Units har det åbnet op for flere muligheder af 
hold med klippekort. En Tower Class er som et måttehold, men 
med brug af de fantastisk Wall Units. Det gør at der kommer 
modstand på de klassiske måtteøvelser plus at der findes et 
hav af andre øvelser som vi også kan tage i bruge. På sådan en 
time er rammerne ikke så faste som på vores niveau inddelte 
måttehold.

Du kan deltage ved brug af dit klippekort og det kræver blot 5 
gange på et almindeligt måttehold inden. 

Kom onsdag kl. 20-21 og prøv hvor skønt det er! Holdet undervises af Dorthe og kan bookes via 
bookingsystemet. Er du ny kunder og ønsker at starte med at træne hos os, så skriv til os på info@pilatesb.dk 
eller tilmeld dig via tilmeldingsformularen på hjemmesiden



Pilates B • Hovedgaden 8, 1.tv. • 3460 Birkerød • tlf. 40 48 06 48 • info@pilatesb.dk                              
2

Pilates som gravid og til genoptræning efter fødslen
Hvad er vigtigt når du er gravid eller lige har født?
Når du er gravid så gennemgår kroppen en masse fysiske 
forandringer og du gennemgår en mental forandring. Du 
bliver mere og mere opmærksom på din krops signaler og på 
dine omgiveler og de fleste oplever også, at sundhed og 
miljø bliver et endnu mere vigtigt element. 

I takt med at maven vokser, bækkenet ændre position og 
kroppen indstiller sig på den kommende fødsel, så bliver ryg 
og ben mere og mere belastet. En stor del af denne ubehag 
kan du fjerne eller forhindre ved at dyrker klassisk Pilates 
under din graviditet. 

Ved Pilates træning bliver dine muskler styrket og du får pulsen op. Dette sker med hensyn til din situation og 
der er meget stor forskel på, hvor meget eller lidt du kan holde til som gravid. Det ved vi alt om og vi tage 
hensyn til diverse skavanker og gener. Hvis du har det godt og ikke føler ubehag, så kan du lave det samme 
under din graviditet som før, og du kan deltage på alle Pilates Intro hold, privat træning og Semi Privat efter 
aftale. Andre bliver tidligt i forløbet stærkt udfordret og begrænset og for dig vil det være rart at træne i trygge 
og rolige omgivelser på Pilates for Gravide. På dette hold er der også indlagt lidt afspænding af bl.a. 
bækkenbunden og bækkenmuskulaturen, da spændinger i og omkring bækkenet, kan give store gener for dig 
som er gravid. 

Vælg din træning som gravid med omhug og benyt dig af denne skønne tid, til at give dig selv og dermed din 
kommende baby lidt ekstra omsorg og kærlighed! Vælg en træningsform og et sted som tager dig seriøst og 
ved hvad der er godt for dig og hvad som bestemt ikke er. Lad være med at bliv skuffet over hvis din graviditet 
ikke er perfekt og du ikke kan løbe og danse som før. Tiden går hurtigt og før du ved af det, så er du tilbage 
igen. Nogle er heldige og kan stort set alt hele graviditeten igennem, men nogle aktivitet gør alligevel skade på 
dig, selvom det føles ok imens det står på. Pas på dig selv og din krop, spis sundt og hold dig så fysisk aktiv som 
muligt så giver du dig selv de bedste betingelser for en god graviditet og fødsel og du vil komme dig hurtigere 
bagefter igen.

Du kan træne Pilates for Gravide hver torsdag kl. 15-16 og du er velkommen til en gratis prøvetime og til 
en snak omkring din graviditet og hvad der vil være bedst for dig. Du kan kontakte os på info@pilatesb.dk.

Efterfødselstræning
Efter du har født er det muligt at fortsætte din træning med eller uden baby hos os. Fordelene ved klassisk 
Pilates som genoptræning er mange og du kan læse lidt om det på vores hjemmeside. I næste nyhedsbrev 
skriver vi mere om det og du er velkommen til at henvende dig for yderligere information og tilmelding.

Vores efterfødselshold er populærere og vi har haft mange nye mødre til træning. Næste hold for dig som lige 

har født starter baby +5 uger fredag 3. okt kl. 9.30-12 og for dig med en baby +4 md. starter det næste 
hold torsdag 2. okt kl. 10.30-12. Maks. 8 deltagere på hold og der er få ledige pladser tilbage.

Hvis du ikke ønsker at deltage på et decideret efterfødselshold, men gerne vil træne klassisk Pilates, så kan du 
træne mandag kl. 10-11 på Pilates med baby eller tirsdag kl. 20.15-21 på Pilates for mor. Tilmelding via 
info@pilatesb.dk eller via tilmeldingsformularen på hjemmesiden.



Yin Yoga – hvad kan det gøre for dig?
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Yin Yoga er for dig som løber, cykler, svømmer, laver Pilates eller 
har en travl og til tider stressende hverdag, for dig der døjer med 
søvnbesvær og et hoved der let løber løbsk i et tanker mylder og 
for dig der ønsker ro i krop og sind. Kom og lad dine batterier op 
med Yin yoga hver mandag kl. 17.30-18.45 og tirsdag kl. 10-11 
med den altid positive og glade Helle. Hold igen fra 29. sep.

Yin er en yoga form, hvor vi holder de enkelte stillinger længe. 
Der bliver således løsnet op for ophobede spændinger i kroppen 
samtidig med at sindet falder til ro.

Nyt om Thai Yoga massagen hos Pilates B
Kathinka er tilbage i studiet både med sin fantastiske Vinyasa 
Yoga og massage og tilbyder nu også Thai Yoga massage.

Thai Yoga massage er en gammel ayurvedisk massageterapi 
der oprindeligt blev praktiseret i Indien. Med buddhismen 
rejste traditionen med til Thailand hvor det i dag stadig bliver 
praktiseret i templerne. Massagen en serie af dynamiske 
stræk der har til formål at stressforløse og blødgøre 
muskelspændinger, øge fleksibiliteten og skabe harmoni i 
krop og sind ligesom du kender det fra Yoga.

Flere nyheder på næste side…

Intensionen med øvelserne og praksissen er, at gå helt i dybden og dermed påvirke bindevævet. Der 
arbejdes med muskulaturen omkring hofter, lænd og hasemuskler. Yin yoga er opfundet af Paul Grilley og er 
i de senere år er blevet populært i hele verden. Alle kan være med og vi har alle brug for ro!

Thai Yoga massøren bruger tryk med hænderne, underarm, albuer, knæ og fødder til at arbejde på 
spændinger i kroppen. Mængden og styrken af trykkene bliver tilpasset modtageren af massagen.  Det er en 
helkropsmassage, som bliver udført på en madras på gulvet. Modtageren er klædt i løst tøj der giver plads 
til bevægelse. Det anbefales ikke at spise lige før behandlingen, men at der både før og efter behandlingen 
drikkes rigeligt væske. Kathinka Søndergaard er certificeret af Itzhak Helman til at arbejde med Thai Yoga 
Massage ud fra traditionelle ayurvediske principper. 

Pris:  60 min 650 kr. eller 5 klip - 90 min 850 kr. eller 6,5 klip.

Datoer hvor der tilbydes massage:
Torsdag 18. september kl. 13-19 Thai Yoga massage
Onsdag 1. oktober kl. 10-18 Karmameju SPA behandling
Torsdag 30. oktober kl. 13-19 Ayurvedisk massage



Internationalt besøg hos Pilates B 26-28 sep. 2014
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Shari Berkowitz fra New York er en af verdens bedste Pilates instruktører 
og hun besøger os igen i år. Shari er en anerkendt instruktør i klassisk 
Pilates og har undervist og uddannet mange instruktørerne igennem årene. 
Hun startede selv med at dyrke klassisk Pilates efter en voldsom rygskade 
og har tidligere levet og arbejdet som professionel danser rundt omkring i 
verden og har bl.a. boet mange år i Wien inden hun vendte hjem til og 
bosatte sig i New York.

Shari er uddannet af Romana Kryzanozska, tidligere elev af Joseph H. 
Pilates, og hendes tilgang til arbejdet og hendes ordforråd er klassisk og 
hun træner folk med mange forskellige Pilates baggrunde. Shari går meget 
op i videnskaben, studere biomekanik og holder sig up to date med den 
nyeste viden så hun understøtter sine holdninger med fakta og teori. 
Shari’s engagement og iver smitter af på alle der er omkring hende og der

er ingen tvivl om, at det er en klog og dygtig kvinde vi har med at gøre. Samtidig er hun åben, glad, positiv og 
rummer alle. Så selvom hun står ved sit ord og siger sin mening, er det altid på en god og retfærdig måde.

Hvis du er Pilates instruktør eller øvet elev, så kan du deltage på hele weekenden. Læs programmet på 
hjemmesiden www.pilatesb.dk og kik under workshops. Fredag - Semi privates, Lørdag – master class, fascia 
workshop og Tower class workshop. Søndag – Master class og Full reformermer workshop.

Er du allerede kunde hos os, så tilmeld dig via bookingsystemet og oplev en time med en af verdens bedste 
Pilates instruktører! Der er få ledige pladser lørdag kl. 9-10 og søndag kl. 9.30-10.30! Pris 260 kr. eller 2 klip.
Er du i tvivl om du kan deltage? Så skriv til os på info@pilatesb.dk.

Børnehold opstart i oktober
Vi tager endelig hul på endnu en omgang træning for børn! Giv 
dit barn mulighed for at få en god kropsbevidsthed helt fra 
starten af. Mange børn sidder alt for meget ned og nogle oplever 
allerede nakke, ryg og ben smerter samt tendens til stress. Vi 
mener at det er alt for tidligt i livet! 

Denne sæson tilbyder vi både Yoga og Pilates for de 9 – 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. 8 og min. 4 deltager.

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

Klippekort til unge under 18 år, 10 klip 995 kr.

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


