
 

 

Kick-off foredrag i København med Emelie Forsberg –  

Torsdag d. 28. april, Campus SIG – Sigurdsgade 26, 2200 kbh N – auditorium C060, Kl. 18 – 21 

 

Salomon Trail Academy – afd. Sjælland 

Emne Dato Tidsrum Location Indhold 

Vælg de rigtige 
trailsko 

Onsdag d. 
4. maj  

Kl. 18-20 Mødested: 
Vangebo Skole, 
Vangeboled 9, 
2840 Holte.  
 

Som deltager får du mulighed for at prøve en 
række forskellige trailsko. Hvilke sko passer til 
hvilket underlag, og hvilke sko passer til dig? 
Instruktørerne guider dig igennem ”skoven” af 
sko, og på en tur igennem forskelligt terræn. 
Vi tester skoene i Ravneholm Skov, også 
kaldet ”Det Danske Schweiz”. 

Styrketræning 
for trailløbere 

Onsdag d. 
18. maj 

Kl. 18-20 Hareskovens 
Forhindringsban
e 
Mødested: 
Skovvej 201, 
2750 Ballerup 
 

Styrketræning er afgørende for dit løb. Både i 
forhold til din præstation, men også for at du 
undgår skader. Vi gennemgår i fællesskab en 
række sjove og udfordrende øvelser, som 
sammensættes til et ugentligt 
træningsprogram. Programmet er designet, så 
det nemt kan kombineres med dine løbeture 

Udstyr til 
trailløb 

Onsdag d. 
1. juni  

Kl. 18-20 Kokkedal 
Showroom, 
Kokkedal 
Industripark 14  
2980 Kokkedal 

Salomon byder indenfor i deres showroom, og 
her får du som deltager en grundig introduktion 
til forskelligt udstyr inden for trailløb. Fra 
inderst til yderest, samt et kig på det nyeste 
nye 

Sportsernæring 
til trailløb og 
oplevelser  

Onsdag d. 
15. juni  

Kl. 18-20 Professionshøjs
kolen Metropol, 
Sigurdsgade 26, 
2200 Kbh N – 
Aud. C060 

Hvordan kan du optimere dine forudsætninger 
for gode præstationer og oplevelser gennem 
kosten? Og hvad og hvornår skal du spise og 
drikke? Vi gennemgår de centrale 
ernæringsmæssige anbefalinger i forhold til 
træning og konkurrence, og omsætter teorien 
til praktisk anvendelig viden. Målet er, at du 
som deltager får et klart billede af 
sammenhængen mellem din ernæring og din 
præstation – uanset dit niveau. 

 
  



 

 

Salomon Trail Academy – afd. Jylland 

Emne Dato Tidsru
m 

Location Indhold 

Vælg de rigtige 
trailsko 

Mandag d. 
25. april 

Kl. 
18-20 

Mødested Vejle 
Stadion, 
Helligkildevej 2, 
7100 Vejle 

Som deltager får du mulighed for at prøve en 
række forskellige trailsko. Hvilke sko passer til 
hvilket underlag, og hvilke sko passer til dig? 
Instruktørerne guider dig igennem ”skoven” af 
sko, og på en tur igennem forskelligt terræn. 
Vi tester skoene i Nørreskoven, med smuk udsigt 
til åen. 

Styrketræning 
for trailløbere 

Onsdag d. 
11. maj  

Kl. 
17-19 

Mødested Vejle 
Stadion, 
Helligkildevej 2, 
7100 Vejle 

Styrketræning er afgørende for dit løb. Både i 
forhold til din præstation, men også for at du 
undgår skader. Vi gennemgår i fællesskab en 
række sjove og udfordrende øvelser, som 
sammensættes til et ugentligt træningsprogram. 
Programmet er designet, så det nemt kan 
kombineres med dine løbeture 

Udstyr til trailløb Onsdag d. 
25. maj 
2016 

Kl. 
18-20 

Silkeborg 
Showroom, 
Adidasvej, 
Silkeborg 

Salomon byder indenfor i deres showroom, og her 
får du som deltager en grundig introduktion til 
forskelligt udstyr inden for trailløb. Fra inderst til 
yderest, samt et kig på det nyeste nye 

Sportsernæring 
til trailløb og 
oplevelser 

Mandag d. 
6. juni 
2016 

Kl. 
18-21 

Silkeborg 
Showroom, 
Adidasvej, 
Silkeborg 

Hvordan kan du optimere dine forudsætninger for 
gode præstationer og oplevelser gennem kosten? 
Og hvad og hvornår skal du spise og drikke? Vi 
gennemgår de centrale ernæringsmæssige 
anbefalinger i forhold til træning og konkurrence, 
og omsætter teorien til praktisk anvendelig viden. 
Målet er, at du som deltager får et klart billede af 
sammenhængen mellem din ernæring og din 
præstation – uanset dit niveau. 

 

 


