
Vi glæder os til at byde
dig VELKOMMEN i

B1973 Fitness

Hvis du vil vide mere

Skriv en mail til formanden Jan Mogensen, 
jan@kaisport.dk eller ring til Jan på 2032 5201 
eller Leni på 4491 2635 eller klik ind vores 
hjemmeside www.b1973fitness.dk; hvor du bl.a. 
finder oplysninger om:

•  åbningstider
•  etik og regler
•  information om klubben
•  vores instruktører
•  sponsorater 
•   samt vores telefonnumre, hvis du har spørgs-

mål.

B1973 Fitness en selvstændig afdeling i 
samarbejde med Boldklubben af 1973

Fitness for alle - næsten døgnet rundt 
Elverhøjen 64, 2730 Herlev

Åbningstider i Fitnesscentret:
Alle ugens dage fra kl. 5.30 til kl. 23.30

Brug hovedet, styrk hjertet
og få bedre livskvalitet

www.b1973fitness.dk

B1973 

Fitness



Centrets indretning
Alle maskiner er professionelt udstyr og der er:
• spinningrum med 16 cykler
• træningsrum til andre holdaktiviteter
•  3 aflåselige baderum og 2 toiletter, derudover 

kan du benytte de 6 omklædningsrum, som er 
fælles med fodbold i omklædningsbygningen

• aflåselige skabe.

Da vi er et foreningsbaseret fitnesscenter, er
der ingen håndvægte over 26 kg.
Af hensyn til brugernes sikkerhed er fitness-
centret videoovervåget 24 timer i døgnet.

Holdtræning
Vi gennemfører en lang række hold bl.a.:
• Spinning
• KOL
• Step
• Styrke, balance + 60
• Power/udstræk
• Bold
• fitness + 50 seniortræning
• Core
• Cirkeltræning

Se mere på vores hjemmeside 
www.b1973fitness.dk 

- Der kommer løbende nye hold.

Andre medlemstilbud

Kost- og ernæringsvejledning 
Du har mulighed for at booke tid til vejledning, 
hvad enten du vil tabe dig, tage på, eller få 
mere ud af din træning ved at spise korrekt 
eller blot leve sundere. 

Kropsanalyse i fitness
Du kan gratis få foretaget en kropsanalyse, så 
du kan følge din kropsudvikling, når du træner. 
Kropsanalysen viser bl.a. vægt, BMI, fedt %, 
muskelmasse og din metaboliske alder. 
Du modtager udskrift og forklaring til de forskel-
lige tal efter hver analyse.

Lidt om B1973 Fitness
Fitnesscentret åbnede i juni 2011 og blev 
etableret i samarbejde med Herlev Kommune 
og Foreningsfitness under DGI og DIF. 

Det drives udelukkende af frivillige på samme 
måde som B1973 Fodbold.

Gennem Foreningsfitness har vores frivillige
instruktører gennemgået et 40 timers grundkur-
sus.
De instruktører, der underviser i holdtræning, 
har 
desuden gennemgået kursus i den holdsport de 
underviser i.
I B1973 er vi meget stolte over, at vi har et
fitnesscenter, som alle kan gøre brug af, 
herunder:
• områdets beboere
• fodboldklubbens medlemmer over 15 år
• kollegaer
• venner
• familie.

Vi værner derfor om centret og de aktiviteter,
der foregår og forventer, at vores nye medlem-
mer støtter op om konceptet.
Klub-, mødelokaler, café, omklædningsrum og
udendørsarealer er fællesarealer. Der drives af
frivillige fra fodbold og fitness i fællesskab.

Doping
B1973 er medlem af Antidoping Danmark. En-
hver form for brug af doping er forbudt, ligesom
det ikke er tilladt at møde op efter brug af 
doping. Begge dele medfører bortvisning.

Indmeldelse
Du melder dig ind via www.b1973fitness.dk, 
og det koster 600 kr. halvårligt og 200 kr.
i indmeldelsesgebyr. Første gang betaler
du med dankort og efter et halvt år modtager 
du et girokort, som du kan tilmelde betalings-
service.
Du har også mulighed for fortsat at betale med 
dankort.

Udmeldelse
Vi refunderer ikke evt. resterende kontingent, 
hvis du melder dig ud, og medlemskabet kan 
ikke sættes i bero. 

Træningsstart/opstart
Når din betaling er registreret, kan du på vo-
res hjemmeside, under ”Instruktion/udlevering 
af nøglebrik”, booke en tid hos en instruktør 5 
dage efter betaling. Herefter kan du få udleveret 
din nøglebrik og få lagt et personligt trænings-
program samt en gennemgang af maskinerne. 
Du har også mulighed for løbende at få justeret 
træningsprogrammet. 
Desuden kan du ubegrænset deltage i de for-
skellige holdaktiviteter vi tilbyder.


