
Professionelt fitness- 
og sundhedscenter

”Sport og Fitness – Dit Center udvikler og driver 
bæredygtige fitness- og sundhedscentre i danske 

idrætscentre, haller og svømmehaller. 
KLAUS LINDE, SPORT OG FITNESS – DIT CENTER

til idrætscentre, haller og svømmehaller 
samt foreninger.
Går du/I med tanker om et professionelt fitness- 
og sundhedscenter integreret med idrætscen-
trets faciliteter samt foreninger, kan Sport og 
Fitness – Dit Center være denrigtige løsning. 
Alternativt har I allerede et fitnesscenter, hvor 
driften samt anlægsudgifterne til fitnessudstyr 
ønskes outsourcet. 

Sport og Fitness – Dit Center er en virksomhed, 
som projekterer, finansierer samt drifter og ad-
ministrerer fitnessog sundhedscentre i samar-
bejde med lokale idrætscentre, haller, svømme-
haller samt foreninger.

KERNEKOMPETENCER INDENFOR SUNDHED

• Etablering og håndtering af kommunale livsstils-
projekter i fitnesscentre, idrætshaller, haller og 
svømmehaller.

• Sundhedstest og rapportering via Microfit Test-
center i idrætscentre,haller og svømmehaller.

• Genoptræning og rehabilitering ved anvendelse 
af fitnesscenter og svømmehal. Vi samarbejder 
i den forbindelse gerne med den lokale fysiote-
rapeut.
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KERNEKOMPETENCER INDENFOR
 FITNESS OG SUNDHED

•  Drift, administration og forretningsudvik-
ling af egne fitness- og sundhedscentre i 
idrætscentre, haller og svømmehaller.

    Se referencelisten.

•  Drift og forretningsudvikling af fitnesscen-
tre i samarbejde med idrætscentre, haller, 
svømmehaller og foreninger.

•  Finansiering af fitnessmaskiner, udstyr
    og inventar m.m.

•  Rådgivning og sparring mht. etablering og 
forretningsudvikling af fitness- og sund-
hedscenter i idrætscentre, haller, svømme-
haller og foreninger.

• Uddannelse og coaching af fitnessinstruk-
tører målrettet fitnesscentre, foreninger og 
idrætscentre.
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Udpluk af referencer 
i svømmehaller
• Skanderborg svømmehal

• Sportshallerne og svømmehallen i Brædstrup

• Bjerringbro Idrætscenter og svømmehal

• Maribo Hallerne og svømmehal

• Arena Syn og svømmehal

• Vildtbjerg Sports- & Kulturcenter samt svømme-
hal

• Ringkøbing svømmehal

Udpluk af referencer 
i idrætshaller og haller
• Augustenborg hallerne

• Toftlund hallerne

• Arena Midt, Kjellerup

• Skagen Kultur- & Fritidcenter

• Korup Kultur- & Fritidscenter

• Næstved hallerne

• Hurup hallerne

• Aarup Fritidscenter

For mere information:
Medejer: Klaus Linde
Tlf.: 3939 1660 - tast 1
kl@sportogfitness.dk

Medejer: Peter Nielsen
Tlf.: 3939 1660 - tast 3
pkn@sportogfitness.dk


