
Grøn Puls 60+
 

Grøn Puls 60+ er for dig over 60 år - der har 
lyst til at komme ud og bevæge dig i naturen 
sammen med andre. 

Grøn Puls 60+ er et samarbejde mellem  
Hjerteforeningen og aktivitetscentrene i Rudersdal 
Kommune, Bakkehuset samt Kulturområdet.

Følg RudersdalRutens Univers på Facebook – du 
kan finde nyheder, inspiration, info om arrange-
menter, billeder fra Grøn puls 60+ og meget andet. 

Klik ind på facebook.com/rudersdalrutensunivers.
Besøg hjemmesiden www.rudersdal.dk for flere 
aktiviteter i RudersdalRutens Univers. 

Holte 
Henriette Tybjerg er psykomotorisk terapeut, 
mindfulness og fysio-pilates instruktør. 
Tlf.: 60 12 86 94, henriette@henriettetybjerg.dk.

Dorte Frølund Strand er psykomotorisk 
terapeut. 
Tlf.: 46 11 50 80, stra@rudersdal.dk.

Birkerød
Louise Pøhler er psykomotorisk terapeut. 
Tlf.: 46 11 39 50, lopo@rudersdal.dk.

Vedbæk
Lotte Nymand er løbecoach, zoneterapeut og 
arbejder med smertelindring bl.a. trigger-
punktbehandling.
 Tlf.: 29 64 60 90, lotte.nymand@mail.com.

Har du spørgsmål kan du kontakte instruktø-
rerne.

Om instruktørerne

RUDERSDAL  
KOMMUNE

Foreningen Bakkehuset i Vedbæk
www.bakkehuset2950.dk 

Aktivitetscenter Rønnebærhus
www.roennebaerhus.rudersdal.dk 

Aktivitetscenter Teglporten
www.teglporten.rudersdal.dk 

Skriv til RudersdalRutens Univers
rudersdalruten@rudersdal.dk

Hver mandag og fredag kl. 9.00-10.15



Træningen foregår udendørs i al slags vejr og 
starter med fælles opvarming, stræk-, styrke- og 
balancetræning og et godt grin. 

Efter den fælles opvarmning løber, jogger eller går 
vi i et rask tempo mellem 2,5 km og 4 km. Træ-
ningen sluttes af med fælles stræk og afspænding.

Holdene bliver aldrig aflyst, da de frivillige tager 
over, hvis det er nødvendigt.

Tilbuddet er primært rettet mod borgere i 
Rudersdal Kommune. 

Pris
Ønsker du at træne i Holte/Vedbæk skal du meldes 
ind som medlem i Bakkehuset – det koster 500,- kr. 
for et halvt år. Ønsker du at træne i Birkerød koster 
det 360,- kr. for en sæson (4 måneder).

Mandag kl. 9.00 -10.15 i Holte 
Mandag kl. 9.00 -10.15 i Vedbæk
Fredag kl. 9.00 - 10.15 i Birkerød 

Holte
Ved Genoptræningscentret Skovbrynet, Søengen 
4-8, 2840 Holte. Tæt på Søllerød Sø, Sundheds-
pladsen, Geel Skov og Hjertestierne. 

Vedbæk 
På Vedbæk sydstrand (tæt på Enrum Skov og 
Trørød Hegn).

Birkerød
Præstegårdshaven i Birkerød ved Gl. Præstegård,  
Stationsvej 32. Tæt på RudersdalRuten og Træ-
ningsPavillonerne i Cathrinelystparken. 

Den første træning i måneden er mødestederne for 
Holte og Birkerød-holdene flyttet til henholdsvis
Bakkehuset i Vedbæk (mandage) og Aktivitets-
center Teglporten i Birkerød (fredage). 
 
Husk tøj og fodtøj, der passer til årstiden og 
aktiviteten. 

Grøn Puls 60+ Tid og sted
Ind i mellem foregår træningen et andet sted, f.eks. 
Rude Skov, Jægersborg Hegn og Kirkeskoven.

Du er meget velkommen en prøvetime, men tag 
kontakt til instruktøren på det relevante hold 
forinden, så du ikke møder op i Birkerød, Holte eller 
Vedbæk en dag, hvor træningen foregår 
et andet sted.

Der afholdes også forskellige fælles arrangementer, 
hvor deltagerne på alle tre hold kan
være med f.eks. sommerpicnic, udflugter og 
badeture.

Du kan se fælles arrangementerne på:
www.oplevrudersdal.dk/groenpuls

Prøvetime og arrangementer 


