RUN-FASTER.DK
HURTIGERE OG STÆRKERE

TEKNIK-INDSIGT-PERSONLIGHED-SPEED

ER ALLE VIGITGE TING I SPORTENS VERDEN UANSET HVILKEN
SPORTSGREN DU DYRKER OG UANSET OM DU ER UNG, GAMMEL,
PROFFESSIONEL ELLER AMATØR.

HURTIGHED KAN TRÆNES

OVE HANSEN:

Danmarks hurtigste fodboldspiller gennem tiderne.
Ove har spillet i både den danske Superliga, og i den Østrigske Bundesliga gennem 15 år. Ove har stor
trænererfaring, og bl.a. UEFA licens.
Ove har 8 års trænererfaring som Sprint- og Springtræner i Dansk Atletik, og ligeledes erfaribg som
international Scout for klubber som Redbull Salzburg og New York.

SIMON HANSEN:

Danmarks hurtigste løber på 200m i en alder af kun 18 år, og betegnes, med rette, som en af Danmarks
største Sprint-talenter nogensinde. Tidligere har Simon et utal af danske ungdomsmesterskaber bag sig.
Simon spillede tidlieger fodbold under FCM-regi, men valgte allerede i en alder af 13 år, at koncentrere
sig om atletikken. Simon er ud over sit store talent, dygtig til at lære fra sig.

HVORDAN UNDERVISER VI?

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte atlet. Vi kommer, kvit og frit, ud og ser på vedkomne i den sport
der er aktuel. Derefter laver vi et forslag til et fælles samarbejde, hvis vi mener vi kan hjælpe.

DENNE FØRSTE DEL, ER ALTID GRATIS!

HVEM KAN VÆRE MED?

Det korte svar er, at alle kan undervises.
Vi kan undervise enkelte personer, og små
grupper fra 2 og opefter. Holdtræning kan også
arrangeres. Alle modtager professionel træning
- uanset niveau.

HVAD TRÆNER VI?

Det primære mål er, at blive hur tigere og
hur tigere.

VI FOKUSERER PÅ 3 TING:
Styrke - Smidighed - Balance.
At blive hurtigere medfører ofte større selvtillid,
samtidigt med, at følelsen af styrke indtræffer.
Et kæmpe plus er endvidere, at man forebygger
skader i stor grad.

Som tidligere Scout for fodboldkluberne RedBull Salzburg
og New York, ved vi, at hurtighed er det vigtigste af alt.

Sådan er det bare!
Hurtighed kan trænes.
• Fodbold
• Håndbold
• Atletik
...og alle andre sportsgrene
Priser og anden information finder du
på vores hjemmeside.
www.run-faster.dk
ove@runfaster.dk - Tel.: 22 45 34 12

