
ET HELT ÅR MED 
AKTIVE OPLEVELSER  
– TIL DIG OG DINE 
KOLLEGER
Vil I dyrke sammenholdet på jeres arbejds-
plads? Deltage i Tæl skridt? Nyde sommer- 
luften og fjord-duften til en omgang udendørs 
gymnastik? Gå en halv eller en hel marathon 
til Walkathon i efteråret? Smage på forskellige 
holdspil og en god omgang tapas til 2 fyraften- 
events? Og kunne I tænke jer at booke padel-
baner til fordelagtige priser og få rabat i fitness 
og svømmehal?
 
Heldigt! For alt det har vi gjort klar til jer  
– til dig og dine kolleger.

ROFI, ROFI Centeret og Dansk Firmaidræt er 
nemlig gået sammen i et partnerskab. Vi vil 
sætte bevægelse i arbejdspladserne i Ringkø-
bing Kommune – og vi håber, at I vil være med! 
Vi kalder det ”Zonen”. Og vi er jeres nye leve-
randør af aktive oplevelser. Events, aktiviteter 
og arrangementer, hvor vi dyrker kollega- 
sammenholdet og styrker de sociale bånd  
på arbejdspladsen.

ZONEN 
RINGKØBING

Skal I være med i Zonen? 

Det koster 199 kr. for et år. Et helt år  
fyldt med aktive, sjove oplevelser.  
I kan tilmelde hele arbejdspladsen,  
en afdeling eller en interesseret flok.  
Det er helt op til jer.

Skriv til Ragna Knudsen på:  
Ragnaknudsen@outlook.dk, hvis  
I vil høre mere og tilmelde jer.



Få rabat på:

Tæl skridt-
kampagnen
Uge 4 - 5

Tæl skridt-
kampagnen
Uge 17 - 18

Tæl skridt-
kampagnen
Uge 35 - 36

Tæl skridt-
kampagnen
Uge 46 - 47

Walkathon

Onsdagstapas*

   Onsdagstapas*

Gymnastik 
ved fjorden

2023

1 omgang selvvalgt  
digital motion

ROFI Fitnesscenter** 

Normalpris i alt pr. 
måned: 250 kr.

Zonepris: 200 kr. pr. md.

Ringkøbing Padel**

Normalpris pr. time: 150 kr.
Zonepris: 100 kr. pr. time

Anføreruddannelse  
v. Dansk Firmaidræt

Særpris ved 
Zone-medlemskab: 

1195 kr.
Kombikort** til træning 

i ROFI fitnesscenter 
og svømning i Ringkøbing 

Svømmehal

Normalpris i alt pr. måned: 350 kr.
Zonepris: 250 kr. pr. md.

* Onsdagstapas: Fyraftensevent, hvor I kan  
prøve forskellige, sjove idrætter af i minifor- 
mat – og spise tapas sammen bagefter.

** Fitnesskort og padel-bestilling skal være  
en samlet bestilling fra virksomheden.


