
BOOTCAMP
Eksklusivt forløb på småhold med personlig træner og målrettet opfølgning

Et bootcampforløb kan kickstarte og rykke din styrketræning samt resultaterne. 
Forløbet er designet til at være udfordrende, lærerige, effektive og motiverende. 

Du vil forbedre din form, uanset udgangspunkt og dit træningsmål.

GO2FIT med Thomas Hylleborg
Personlig Proces Træner og NADA-akupunktør
6070 1009 / thomas@go2fi t.dk

Gør din 
træning bedre 
og opnå mere 

effekt!

Ringsted

GRATIS 
prøvetræning 
lørdag inden 

bootcamp opstart 
Alle er velkommen 

Ring 6070 1009 
for mere info



GO2FIT med Thomas Hylleborg
Personlig Proces Træner og NADA-akupunktør
6070 1009 / thomas@go2fi t.dk

Gør din 
træning bedre 
og opnå mere 

effekt!

Ringsted

Alle priser er inkl. moms og forudbetaling. 

Påbegyndt Bootcamp kan ikke afbrydes eller træninger 
flyttes til ny måned. Forudbetalte Bootcamps 
skal gennemføres i 2023.  

Se vilkår og betingelser for 
forløb på www.go2fit.dk.

BOOTCAMP
Eksklusivt forløb på småhold med personlig træner og målrettet opfølgning

Bootcamp kan kickstarte og rykke din styrketræning og resultater. Forløbene er designet til at være 
udfordrende, lærerige, effektive og motiverende. Med 2 x 60 min. træning pr. uge, vil et forløb med 

garanti forbedre din form, uanset udgangspunkt og dit træningsmål.

BootCamp
Et forløb indehold er: 

• BootCamp holdstræning med 6-12 pers.
• Målrettet opfølgning med kropsanalysevejning 

ved opstart og afslutning af hvert forløb
• Træning mandag og onsdag kl. 17.30 - 18.30
• Resultat sendes som PDF på mail eller print.

Forløbspakker:
1 x 4 uger m. 8 x 60 min. holdtræning 995,-
2 x 4 uger m. 16 x 60 min. holdtræning  1.795,-
3 x 4 uger m. 24 x 60 min. holdtræning 2.395,-
4 x 4 uger m. 32 x 60 min. holdtræning 2.795,-

Bootcamp F&S medlemskab pr. md.  159,-

Personligt forløb med 
BootCamp træning
Et forløb indeholder: 

• BootCamp holdtræning med 6-12 pers.
• Kostvejledning med vægt- og måltidsplan
• Kropsanalysevejning med opfølgning
• Træningsplan og -program m. instruktion
• Træning mandag og onsdag kl. 17.30 - 18.30
• Træningsmateriale i app eller print.

Forløbspakker:
8 uger m. 16 x 60 min. træning   2.895,-
2 x 8 uger m. 32 x 60 min. træning 5.395,-
3 x 8 uger m. 48 x 60 min. træning 7.495,-

Bootcamp F&S medlemskab pr. md.  159,-

Planlagte bootcamps i 2023:
• Mandag d. 9. januar

• Mandag d. 6. februar

• Mandag d. 6. marts

• Mandag d. 3. april

• Mandag d. 1. maj

• Mandag d. 5. juni

• Sommerpause i juli

• Mandag d. 28. august

• Mandag d. 25. september

• Mandag d. 23. oktober

• Mandag d. 20. november

• Julepause i december


