Letsmove den 16. maj 2017

HUK - Øresund Håndbold
Til U16/U18- og Seniorspillere i HUK-Øresund, samt forældre og søskende til aktive spillere
Inspireret af de flotte resultater hos de 2 danske landshold og under udsagnet om: "hvis du ønsker at opnå
andre og bedre resultater end tidligere ... skal du ofte gøre noget andet end det du har gjort tidligere" er
et nyt og spændende samarbejde imellem Letsmove og HUK-Øresund Håndbold netop etableret.
Letsmove og HUK-Øresund Håndbold har indgået en omfattende samarbejdsaftale, som bl.a. betyder at
spil- og taktiktræningen suppleres med målrettet Styrketræning og Fitnessinstruktion i Letsmove, både for
at opnå større styrke i nærkampene, i kraften ved skud på mål, samt for at opbygge skadesforebyggende
styrke af især knæ, ankel, ryg og skuldre.
Elitespillerne U16 og U18 styrketræner individuelt og Seniorspillerne har fællestræning i Letsmove,
derudover arrangeres events i Holdsale og i Spinning® Centeret, ligesom trænerteamet også har adgang
på særlige vilkår. Samtidigt er indgået en rabataftale for forældre og søskende til aktive spillerne.
Samarbejdsaftalen omfatter et tilbud til såvel medlemmer i HUK-Øresund Håndbold (min. 15 år) som
forældre og søskende til medlemmerne, hvor Letsmove tilbyder meget favorable rabatter på såvel
indmeldelsesgebyr og det månedlige kontingent i Letsmove.
Tilbuddet omfatter følgende:
• U16 og U18 spillere – reducerer månedsprisen og oprettelsen for løbende Ungdom BASIS
• Seniorspillere - reducerer månedsprisen og oprettelsen for løbende Ungdom BASIS
• Forældre og søskende – reducerer månedsprisen og oprettelsen for alle medlemskaber
Kontakt Henrik Naaby (2124 0545 – naaby@firexpress.com ) eller Lisbet Kok (2073 2044 –
milis@post9.tele.dk) for at høre nærmere om rabat og indmeldelse, som skal ske online ved brug af
rabatkode.
EKSTRAORDINÆRT TILBUD!
Letsmove har 7 års fødselsdag den 29. maj og tilbyder foruden ovenstående meget fordelagtige rabatter,
fri træning i maj + fri træning i juni, (første betaling er pr. 1. juli 2017 …). Dette gælder for alle, både
selvtrænere, forældre og gæster … men kun ved indmeldelse den 29. maj 2017! Så tøv ikke med at melde
dig ind og støtte samarbejdet med en af vores trofaste store sponsorer, som HUK-Øresund Håndbold har
stor glæde af.
… altså: ved indmeldelse den 29. maj (og KUN denne dag), så betales ikke oprettelsesgebyr, der betales
ikke for træningen i maj og ikke for træningen i juni og den løbende betaling fra 1. juli er til en rabatteret
pris !

Med venlig hilsen
HUK-Øresund Håndbold
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