
SKOVFITNESS
Helsingør Kommune har to udendørs mo-
tions- og mødesteder. Et i samarbejde med 
Naturstyrelsen Nordsjælland. Skovfitness 
ved Egebæksvang skov. Samt et i Montebello 
skov. Områderne står gratis og frit til rådig-
hed for alle.

Der er tydelige instruktioner på de enkelte 
redskaber, så alle  - også kørestolsbrugere  
- kan bruge dem uden særligt kendskab til 
træning og bevægelse.

Se mere på hjemmesiden: 
www.helsingor.dk/skovfitness

AKTIVITETSCENTER HAMLET
Centret tilbyder mange aktiviteter, herunder 
også selvtræning og motionsgymnastik for 
pensionister i alle aldre. Vil du vide mere om 
HAMLET og tilbuddene, er du også velkom-
men til at kontakte centerrådet eller komme 
på besøg. 

SELVTRÆNING PÅ HAMLET
Aktivitetscentret Hamlet råder over eget 
fitnesscenter for førtids- og folkepensionister 
og efterlønsmodtagere. Selvtræning er på 
eget ansvar. Man kan dog modtage instruk-
tion i, hvordan maskinerne virker af 2 frivil-
lige, som hjælper med dette.

Åbningstider
Hverdage: kl. 09.00-15.00 
Lukket i weekenderne. 

Adresse: Kronborgvej 1C, 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 38 48
Email: centerraadhamlet@live.dk

Pris
Medlemskab af Aktivitetscentret Hamlet 
koster 121 kr. (2021-pris). Omfatter brug af 
fitnesscentret. 

ANDRE AKTIVITETER FOR ÆLDRE
I HELSINGØR
Læs mere om aktiviteter og tilbud til ældre 
i Helsingør kommune på disse hjemme-
sider:
www.aktivtældreliv.dk
www.helsingor.dk/aktivitetskatalog
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Center for Sundhed og Omsorg
Stengade 59, 3000 Helsingør
www.helsingor.dk

SELVTRÆNING
 

FOR SENIORER I HELSINGØR KOMMUNE



ÆLDRE OG MOTION
Muskelstyrke og kondition falder med alde-
ren, men ved fysisk aktivitet kan ens fysiske 
funktionsevne bevares meget længere  - også 
selvom man først går i gang med at træne 
i en høj alder. Der er en klar sammenhæng 
mellem det at være aktiv og at kunne klare 
sig selv. Eksempelvis har fysisk aktive ældre 
nedsat risiko for at falde og mindre risiko for 
knoglebrud.

Fysiske aktiviteter omfatter også det at 
udføre mange af dagligdagens gøremål selv, 
herunder rengøring og havearbejde. 

Men det anbefales alligevel at motionere 
regelmæssigt. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere fra 
65 år er fysisk aktive mindst 30 minutter om 
dagen. Mindst to gange om ugen skal der 
indgå aktiviteter som svømning, gymnastik 
eller træning i motionsrum, som vedlige-

holder eller øger konditionen og muskel- og 
knoglestyrken. Hvis de 30 minutter deles op, 
skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

TILTAG I HELSINGØR KOMMUNE
Helsingør Kommune vil gerne motivere alle 
seniorer til at dyrke regelmæssig motion. Der 
er derfor en række billige og gratis trænings-
tilbud for kommunens ældre borgere

SVØMMEHALLEN
Der er svømning for pensionister i 
Helsingør Kommune i svømmehallen to 
gange ugentligt til halv pris af normalprisen.

Åbningstider for svømning for  
pensionister:
Tirsdag: kl. 13.30-14.30
Fredag: kl. 13.30-14.30

Adresse: Borgmester P. Christensens Vej 14,
3000 Helsingør

SELVTRÆNING PÅ PLEJEHJEMMENE
På de kommunale plejehjem kan + 60 årige, 
der modtager pension og er bosat i Helsin-
gør Kommune, selvtræne i plejehjemmenes 
træningslokaler. 
Du skal have en førstegangs-introduktion til 
de forskellige træningsredskaber ved uddan-
net personale, inden du selv kan begynde at 
træne. Kontakt det enkelte plejehjem for at 
høre, hvornår introduktionstimer finder sted.

Åbningstiderne for selvtræning 
på plejehjemmene:

Plejehjemmet Bøgehøjgård
Mandag og torsdag: kl. 15.00-18.00
Tirsdag og fredag: kl. 08.00-09.30

Adresse: Holmegårdsvej 50 A
3100 Hornbæk
Telefon: 49 28 15 33

Plejehjemmet Falkenberg
Alle hverdage: kl. 07.30 -10.00 
Mandag og fredag : kl. 14.00-15.00

Adresse: Falkenbergvej 30 A
3140 Ålsgårde
Telefon 49 28 15 01

Plejehjemmet Grønnehaven 
Alle hverdage: kl. 15:00-20:00 

Adresse: Sundtoldvej 2-6
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 23 53

Plejehjemmet Montebello 
Alle hverdage: kl. 17.00-20.00 
Lørdag og søndag: kl. 08.00-15.00 

Adresse: Gurrevej 92 B
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 14 00 

Plejehjemmet Strandhøj 
Mandag til torsdag: kl. 08.00-09.00
Tirsdag og torsdag: kl. 15.00-17.00

Adresse: Gylfesvej 17 C
3060 Espergærde
Tlf.: 49 28 13 00

Pris
Det koster 94,00 kr. (2021-pris) om måneden 
at selvtræne på plejehjemmene.

Ansvar
Selvtræning foregår på eget ansvar. 
Som selvtræner skal du selvstændigt 
kunne varetage din træning.

Det betyder, at du selvstændigt skal kunne 
betjene og bruge træningsredskaberne 
og maskinerne og selv kunne flytte dig til og 
fra maskinerne.


