STARFIÐ
FítonsKraftur er endurhæfing í formi hreyfingar og útvistar fyrir ungt fólk á aldrinum
18-40 ára sem greinst hefur með krabbamein. Hópurinn er einnig hugsaður sem
jafningjastuðningur og hvatning fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í endurhæfingu.
Lögð er áhersla á að miða æfingarnar að hverjum og einum svo allir geti tekið þátt.
Endurhæfingin felst í reglulegum æfingum og útivist undir handleiðslu Atla Más
Sveinsonar íþróttafræðings sérhæfðum í endurhæfingu krabbameinsgreindra. Æfingar
fara fram í Heilsuborg, Faxafeni 14, tvisvar í viku. Æfingarnar eru ýmist í tækjasal eða
skipulagðir hóptímar þar sem unnið er með þrek og styrk. Einu sinni í mánuði er fenginn
gestakennari eða farið á aðra staði til að kynnast fjölbreyttri hreyfingu. Til dæmis
Bootcamp, Mjölni, Klifurhúsið og spinning svo eitthvað sé nefnt. Einnig er útivist eða
önnur hreyfing sem stunduð er einu sinni í mánuði t.d. fjallgöngur, útihlaup og hjólreiðar.

HVAÐ ER INNIFALIÐ?
Staðfestingargjald er 7.000 kr. fyrir veturinn (september – júní).
Það sem er innifalið:

Á ÞVÍ

Stöðumat og viðtal við þjálfara.
Æfingar í Heilsuborg undir handleiðslu þjálfara.
Gestaæfingar og þjálfarar.
Útivist og önnur hreyfing.
Þátttakendur gætu þurft að leggja út kostnað fyrir einhverjum viðburðum
en leitast verður við að halda kostnaði í lágmarki.
ÞJÁLFARI
ATLI MÁR SVEINSSON
Atli lauk námi í íþrótta- og heilsufræði frá HÍ, hann er með
meistaragráðu í íþróttafræðum frá University of Nothern
Colorado með sérhæfingu í þjálfun fólks með krabbamein.
Jafnframt er hann Health and Fitness Specialist frá American
College of Sports Medicine en meðfram námi starfaði Atli á
The Rocky Mountain Cancer Rehabilitation Institute og öðlaðist
þar réttindi sem Cancer Excercise Specialist.
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ATLI MÁR SVEINSSON

HUGMYNDAFRÆÐIN
Hugmyndin að FítonsKrafti var fengin að láni hjá danska félaginu Proof of life sem stofnað
var árið 2006 og lagði mesta áherslu á hlaup og útvist. Síðan þá hefur hugmyndin einnig
ratað til Noregs, en hópurinn Sjukt sprek var stofnaður þar árið 2012.
Báðir hóparnir hafa haldið úti öflugu og góðu starfi með fjölbreyttri endurhæfingu í formi
hreyfingar og útivistar fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein.

Endurhæfing

í formi hreyfingar og útivistar

www.proofoflife.dk
www.sjuktsprek.no

SKRÁNING Í FÍTONSKRAFT

Þú getur skráð þig í FítonsKraft með því að senda póst á
fitonskraftur@kraftur.org eða hringja í síma 663 2252.
Allar nánari upplýsingar er að finna á www.kraftur.org.
Einnig er hægt að finna Fítonskraft á facebook
fb.com/groups/fitonskraftur.
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