
Sport og Fitness – Dit Center har nu taget plads i den gam

le Ringkøbing Svømmehal sammen med Ringkøbing Fysio

te rapi. Det skaber en unik mulighed for at tilbyde brugerne 

fitness, fysioterapi og svømning i én samlet pakke. Det nye 

sundheds og fitnesscenter er placeret på første sal over 

svømmehallen – optimalt for at skabe den rette træning  

for brugere, der har problemer med bevægeapparatet og 

ondt i ryggen.  

Michael Harmark, leder af Ringkøbing Svømmehal, er  

begejstret for det nye fitnesscenter: „Jeg er nu en glad  

og stolt mand. Godt 2 år efter den store renovering af  

Ringkøbing Svømmehal har vi nu også fået det længe ven

tede fitnesscenter på 1. sal. Både centret og fysioterapien 

er blevet meget positivt modtaget af de lokale brugere og 

ikke mindst alle de turister, der besøger os. Centret servi

cerer folk i alle aldersklasser med rådgivning og smil.“

„Ringkøbing Fysioterapi fokuserer på faglighed og tryghed. 

Derfor betyder det meget for os, at vores brugere nu kan 

træne i Sport og Fitness og på den måde følge op på den  

behandling og rehabilitering, de får hos os,“ siger Jan 

Lundsgaard, ejer af Ringkøbing Fysioterapi.  

”Vi kan i dag sende folk rundt mellem vandet,  
fitnesscentret og fysioterapien med forskellige 

former for fysisk træning og genoptræning.

Nyt Sport og Fitness- 
center i Ringkøbing
tilbyder fysioterapi – og en svømmetur! 

MICHAEL HARMARK, LEDER AF RINGKØBING SVØMMEHAL
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• Det nye center i Ringkøbing er 240 kvadrat

meter. Åbnede i januar 2015

• Centret tilbyder bl.a. styrketræning, kondi

tions træning og cirkeltræning

• I forlængelse af fitnesslokalet har Ringkøbing 

Fysioterapi et større behandlerrum til behand

ling af deres patienter

• Sport og Fitness er et koncept målrettet  

“Familien Danmark” 

• Nye kundesegmenter i svømmehallen

• Nye produktmix

• Større synlighed

• Driftsbesparelser via samdrift

• Udligning af sæsoner
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