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INVITATION TIL
INSPIRATION
Dansk Svømmeunion og DGI Svømning
inviterer instruktører, trænere og andre
ildsjæle til Aqua Fitness Inspiration 2020
den 24. oktober 2020 i Esbjerg.
Aqua Fitness Inspiration 2020 er en fantastisk arena, hvor du får
indblik i de nyeste trends inden for Aqua Fitness. Der er fokus på
masser af praktisk inspiration og erfaringsudveksling.
Velkvalificerede og håndplukkede oplægsholdere vil hele lørdag
vise dig det sidste nye og det allerbedste indenfor Aqua Fitness,
som giver dig succes som instruktør. Dagen er fyldt med praktiske oplæg, hvor du selv sammensætter dit personlige program
og er aktiv i vandet.
Dygtiggør dig som instruktør og sæt samtidig foreningens sociale
sammenhold i højsædet, når op mod 80 vandentusiaster mødes
i Esbjerg.
Grib chancen og tag sammen af sted på Aqua Fitness Inspiration
2020.
Vi ser frem til en dag fyldt med engagerede instruktører fra hele
landet.
Dansk Svømmeunion og DGI Svømning
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GODE TIPS OG
TRICKS TIL DIT
PERSONLIGE
PROGRAM
Du får her gode tips og tricks til
at sammensætte dit personlige
program til Aqua Fitness Inspiration
2020 ud fra erfaringer fra tidligere
konferencer:
• “Uden mad og drikke dur helten ikke”. Du er automatisk
tilmeldt forplejning. Husk at lave plads i dit personlige
program til at spise frokost. Vores erfaringer viser, at
der er personer, der glemmer at afsætte tid til frokost,
når de tilmelder sig og i stedet vælger oplæg i det
tidsrum. Dette kan resultere i, at man bliver for træt til
at deltage i de oplæg, man har valgt, eller at man tilvælger maden på dagen på konferencen og derved mister
oplægget deltagere.
• Der er masser af læring og inspiration ved at observere
de praktiske oplæg fra kanten. Så hvis du ønsker at se
et praktisk oplæg fra kanten, skal du blot tilmelde dig
som observatør på kanten på det givne tidspunkt. Dette giver en god pause, så man er klar til at være aktiv
igen efterfølgende.

PROGRAM
LØRDAG DEN 24. OKTOBER 2020
Programmet til Aqua Fitness Inspiration 2020 indeholder en bred vifte af oplæg
indenfor Aqua Fitness. De forskellige oplæg henvender sig til instruktører, som
underviser henholdsvis børn, unge og voksne. Du kan sammensætte dit personlige
program og kan frit vælge mellem alle oplæg.
FÆLLES

VOKSNE

Tid

Spisesal,
Vandrehjem

09.0009.40

FÆLLES VELKOMST

BØRN OG UNGE

Varmtvandsbassinet/
SaunaGUS

Hæve-/sænkebassinet

Aktivitetsbassinet

10.0010.40

18. Afspænding og udstrækning
Lona Callesen

11. Strength power
Andrea Giladoni

4. Crossfit i vand for unge
Tommy Bach

11.0011.40

17A. Saunagus – fuld frugt på
Jacob Lindemann og Kristina Meier

13. Cardio, endurance, power
Andrea Giladoni

6. Diagonal træning
Lona Callesen

12.0012.40

Frokost

16. Yoga Basic
Lina Vig

3. Aqua Fitness for teens
Mike Grønvall

7. Seniorer og puls
Lona Callesen

13.0013.40

Frokost

17B. Saunagus – Darkness!
Jacob Lindemann og Kristina Meier

5. Extreme Watercross
Tommy Bach

1. Aqua Fitness for børn
Mike Grønvall

14.0014.40

14. Aichi
Andrea Giladoni

9. Musik i praksis
Marianne Schöttel

2. Crossfit i vand for børn
Tommy Bach

15.0015.40

15. Rysteyoga
Lina Vig

12. HIIT
Andrea Giladoni

8. Skånsom træning
for seniorer
Lona Callesen

17C. Saunagus – kan syntetiske
dufte også noget?
Jacob Lindemann og Kristina Meier

19. AcquaParty
Andrea Giladoni

10. Ab og Cardio attack
Mike Grønvall

16.0016.40

”Dinner to go”

17.00

Dagen slutter

Der står et tal ud for alle oplæg. Dette tal henviser til beskrivelsen af oplægget på de efterfølgende sider.
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AQUA FITNESS
FOR BØRN OG UNGE
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OPLÆG 1-4
Aqua Fitness opfattes oftest som noget for de voksne, men vi tror på, at det kan bruges
til alle aldersgrupper. Vi vil på Aqua Fitness Inspiration 2020 give dig spændende inspiration til undervisning af børn og unge i alderen 6-18 år. Du får redskaber til at gøre din
undervisning sjov, inspirerende, motiverende og ikke mindst lærerig.
Disse oplæg er for dig, der underviser børn i svømmeskolen samt tweens og teens på
breddehold.

1. AQUA FITNESS FOR BØRN

2. CROSSFIT I VAND FOR BØRN

Oplægsholder: Mike Grønvall

Oplægsholder: Tommy Bach

Man hører tit, at Aqua Fitness er for de voksne, men hvem siger,
at man ikke kan bruge det som aktivitet til andre aldersgrupper?
På dette praktiske oplæg får du inspiration til at anvende Aqua
Fitness på en sjov, spændende og børnevenlig måde.

Savner du inspiration til anderledes træning i vand og på land
for de 6-11-årige, så er dette oplæg noget for dig. Det praktiske
oplæg vil bestå af funktionelle øvelser, som tilpasses i sværhedsgrad i forhold til udøverens alder og niveau.

Underviser på DGI’s Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver
af AquaFitness med Mike Grønvall på Facebook.

Crossfitinstruktør og eventkoordinator i Randers Gymnastiske
Forening.

Der skal springes rundt til MGP-musik og andre fede børnesange,
hvor kroppen arbejdes godt igennem. Dette oplæg passer til børn
i alderen 6-12 år.

3. AQUA FITNESS FOR TEENS

4. CROSSFIT I VAND FOR UNGE

Oplægsholder: Mike Grønvall

Oplægsholder: Tommy Bach

Aqua Fitness hører man tit er til de voksne, men hvem siger, man
ikke kan bruge det til at få klubbens teens i vandet? På dette
praktiske oplæg får du inspiration til at bruge Aqua Fitness på en
fed, spændende og ungdommelig måde.

Dette praktiske oplæg er målrettet undervisning af unge fra
12-18 år og består af funktionelt og crossfit-inspireret træning
i vand og på land. Der vil være inspiration til brug af forskellige
redskaber, som kan implementeres i træningen. En sjov og hård
måde at træne på!

Underviser på DGI’s Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver
af AquaFitness med Mike Grønvall på Facebook.

Crossfitinstruktør og eventkoordinator i Randers gymnastiske
Forening.

Der skal springes rundt til det nyeste musik inden for pop, rock
og andre fede musikgenrer, hvor kroppen arbejdes godt igennem.
Dette oplæg passer til teens i alderen 13-18 år.
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AQUA FITNESS
FOR VOKSNE
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OPLÆG 5-19
Voksensegmentet har et stort potentiale, og det vil vi sætte i fokus på Aqua Fitness
Inspiration 2020.
At undervise voksne er helt anderledes end at undervise børn. På Aqua Fitness
Inspiration 2020 vil du derfor kunne finde inspiration og få ny viden om, hvordan du
som underviser bedst møder og aktiverer de voksne, der hvor de er.

5. EXTREME WATERCROSS

6. DIAGONAL TRÆNING

Oplægsholder: Tommy Bach

Oplægsholder: Lona Callesen

Søger du inspiration til en rigtig hård og anderledes træning, som
kan presse selv de bedst trænede, så er Extreme Watercross
noget for dig.

På dette praktiske oplæg vil du blive præsenteret for styrkende
træning og koordineringsøvelser for seniorer til ørehængende
musik for aldersgruppen. Øvelserne er smidiggørende for bækken
og hofteled og styrker skuldre og overkrop.

Crossfitinstruktør og eventkoordinator i Randers gymnastiske
Forening.

Psykomotoriker og instruktør i Aqua Fitness, træning for gravide
og seniorer og med mere end 20 års erfaring.

Træningen vil bestå af øvelser både i vand og på land.
Træningen er også god til især gigtpatienter med udfordringer i
arme og hænder.

7. SENIORER OG PULS

8. SKÅNSOM TRÆNING FOR SENIORER

Oplægsholder: Lona Callesen

Oplægsholder: Lona Callesen

Seniorer har også brug for at få pulsen op og sved på panden. På
dette oplæg mærker du på egen krop, hvordan øvelser ved brug
af en multirekvisit kan aktivere flere muskelgrupper.

Seniorer med udfordringer i bevægeapparatet har brug for målrettet træning.

Psykomotoriker og instruktør i Aqua Fitness, træning for gravide
og seniorer og med mere end 20 års erfaring.

Du vil desuden blive inspireret til, hvordan forskellige pulsaktiviteter som Tabata og skifteholdsarbejde kan anvendes som et
redskab i træningen.

Psykomotoriker og instruktør i Aqua Fitness, træning for gravide
og seniorer og med mere end 20 års erfaring.

På dette praktiske oplæg vil du få inspiration til, hvordan cirkeltræning kan bruges til at styrke muskler, led og balancen på
skånsom vis – udelukkende ved brug af en multirekvisit.
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9. MUSIK I PRAKSIS

10. AB OG CARDIO ATTACK

Oplægsholder: Marianne Schöttel

Oplægsholder: Mike Grønvall

Musik er for mange af os en vigtig træningsledsager i Aqua
Fitnessundervisningen. Hvis musik anvendes bevidst i planlægningen af undervisningen, vil det kunne fremme træningspræstationen hos deltagerne. I oplægget vil der blive præsenteret
eksempler på, hvordan musikken kan anvendes forskelligt, så du
bliver inspireret til, hvordan du kan anvende musikken bevidst i
din egen undervisning.

Du har måske hørt om AB Attack og Cardio Attack fra forskellige
fitnesscentre, og spørgsmålet er, om man kan overføre dette til
vand? Hvis du er i tvivl, så tilmeld dig dette oplæg, hvor vi skal
arbejde med maven, ballerne og pulsen. Der vil være skift mellem
forskellige Attack-øvelser i vand og på land, som får pulsen op og
træner maven med forskellige maveøvelser.

11. STRENGTH POWER

12. HIIT

Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy

Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy

A total tone training combining supersets for all the different
muscular districts. The supersets are built in a strong way using
the music as a chrono.

Different methods of High Interval Training can be used to
accelerate the basic metabolism. The workout is structured using
different protocols of HIIT as Tabata or Amrap. Music is used just
to give endorfines and energy – not to follow the beats.

13. CARDIO, ENDURANCE, POWER

14. AICHI

Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy

Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy

Underviser på DGI’s Aqua Fitness uddannelser i mere end 20 år og
medforfatter på uddannelsesmateriale hertil.

Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association.
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in
Milano/Italy.

Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association.
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in
Milano/Italy.
Three different goals, three different families of exercises to
train each goals. Cardio Endurance Power is a workout divided
into 10 sections of 3 minutes each. In each section participants
will perform one cardio exercise, one endurance exercise and one
power exercise.
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Underviser på DGI’s Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver
af AquaFitness med Mike Grønvall på Facebook.

Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association.
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in
Milano/Italy.

Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association.
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in
Milano/Italy.

Ai Chi is a Japanese developed breathing and movement technique performed with the body halfway in the water. Performing
gentle, circular and broad movements of the arms, legs and torso
with full awareness of the body and mind. The Technique promotes a state of internal and external balance and peace. A graceful
aquatic workshop.
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15. RYSTE YOGA )

16. YOGA BASIC

Oplægsholder Lina Manapi Vig

Oplægsholder Lina Manapi Vig

Genoplev den rystende bevægelse – ryste yoga. Ryst hverdagens stress og jag ud af kroppen gennem yoga-øvelser og oplev
den løsnende effekt på kroppen. At ryste er en naturlig mekanisme, vi alle har i os, når vi for eksempel griner, græder, fryser eller
er stressede. Det er kroppens naturlige måde at reagere på og
derigennem forløse kroppens ophobede spændinger.

Få hverdagens stress og jag ud af kroppen gennem yoga-øvelser
og oplev den løsnende effekt på kroppen. I vandet er kroppen i
stand til at strække optimalt igennem. Det styrker musklerne,
støtter svage led og forbedrer din balance og koordination.

17. SAUNAGUS

17A. SAUNAGUS – FULD FRUGT PÅ

Oplægsholdere: Jacob Lindemann og Kristina Meier

Sæt dagen godt i gang med denne opkvikkende gus, hvor det
sure og søde mødes i frugternes verden. Gennem frugternes
opkvikkende egenskaber vil du blive klar til dagens udfordringer i
det våde element.

Børne-familie yogaunderviser, Senior yogaunderviser, idrætspædagog gennem 20 år, klangskåleaktør og indehaver af linavig.dk

Både Jacob og Kristina har igennem mange år udviklet saunagus
til mange gode oplevelser med de glohede sten! Begge er lokale
i Svømmestadion Danmarks saunaer og kender dem derfor til
perfektion.

Børne-familie yogaunderviser, Senior yogaunderviser, idrætspædagog gennem 20 år, klangskåleaktør og indehaver af linavig.dk

Igennem alverdens dufte er saunagus en aromaterapeutisk oplevelse af afslapning og velvære, der påvirker både krop og sind.
Æteriske olier og vand hældes på saunaovnens sten og forvandler atmosfæren i saunaen efter gusmesterens ønske. Du vil på
egen krop opleve, hvordan lys, lyd og duft kan bruges til at skabe
historier og stemninger. Gusmestrene er klar til at svinge håndklædet til en række gode oplevelser i saunaen, hvor kun fantasien
sætter begrænsninger!

17B. SAUNAGUS
– DARKNESS!

17C. SAUNAGUS – KAN SYNTETISKE
DUFTE OGSÅ NOGET?

Hvad sker der, når det hele bliver mørkt? I et sammenspil af
alle vores sanser skaber vi os de indtryk, der danner rammerne
omkring os. I denne gus bliver det hele mørkt, og synet forsvinder
– bliver det mon skræmmende, eller tager du det helt cool?

Sammen med gusmesterens fortælling og livagtige håndklædesving er saunaens dufte bestemt blandt de uundværlige elementer. Duftene udvindes normalt som æteriske olier fra naturen
selv, og det sætter sine begrænsninger. Denne gus vil i stedet
tage form fra syntetiske olier, og på denne måde er det kun vores
egen fantasi, der sætter grænserne for de dufte, vi skaber.
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18. AFSPÆNDING OG UDSTRÆK

19. ACQUAPARTY

Oplægsholder: Lona Callesen

Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy

Psykomotoriker og instruktør i Aqua Fitness, træning for gravide
og seniorer og med mere end 20 års erfaring.
Hop i det varme vand efter en aktivitetsrig dag. Øvelserne i afspænding og udstræk kan udføres af alle – også gravide i sidste
del af graviditeten. På oplægget vil der være fokus på at resætte
dit nervesystem via balance i muskeltonus, øget ledmobilitet
samt flydeøvelser. Øvelserne kan anvendes som enten opvarmning til eller afslutning på en Aqua Fitness træningstime.

Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association.
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in
Milano/Italy.
A splashing, energetic, powerfull water experience. All together.
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PRAKTISK
INFORMATION
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Til Aqua Fitness Inspiration 2020 er der over 20 forskellige oplæg at vælge imellem
og omkring 6 kompetente oplægsholdere. Forplejning er inkluderet i prisen.

Tilmelding

Ved tilmelding skal du registrere hvilke oplæg du vil deltage i.

Du skal være opmærksom på, at der forekommer oplæg i samme
tidsrum i forskellige bassiner.

Alle oplæg har et maksimum af deltagere for at sikre plads og
eventuelle redskaber til alle, samt at alle får en god oplevelse på
det enkelte oplæg. Ved tilmelding på de enkelte oplæg gælder
“først-til-mølle”-princippet.

Minimumsalder for deltagelse er 15 år, dog ifølge med en voksen
over 18 år. Begge skal tilmeldes konferencen som betalende deltager. Det er klubbens eget ansvar at have opsyn med klubbens
unge under 18 år.

INSTRUKTØRSPOR
Tidspunkt

Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 09.00 – 17.00

Sted

De praktiske oplæg foregår på Svømmestadion Danmark.
Forplejning foregår på Esbjerg Vandrehjem – 600-800 meter fra Svømmestadion Danmark.

Pris

Pris per person: 995 kr.
Prisen er inklusive deltagelse på oplæg, frokost, ’dinner to go’ samt vand og frugt undervejs.
Ved evt. aflysning på grund af Covid-19 tilbagebetales pengene.

Tilmelding

Du tilmelder dig her:
http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202000751010

Tilmeldingsfrist

22. oktober 2020

KONTAKTPERSONER
Spørgsmål vedrørende tilmelding
eller ændring i valg af oplæg:

Generelle spørgsmål vedrørende
Aqua Fitness Inspiration 2020:

Birgitte Drews, DGI Svømning
birgitte.drews@dgi.dk eller 79 40 40 26

Josephine Rasmussen, DGI Svømning
josephine.kvejborg.rasmussen@dgi.dk eller 27 63 40 85
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