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Randers den 7. december 2021 
 

Dit fitnesscenter på Østervold 30 lukker 31/1/2022 
– og alle medlemmer overføres til Thors Bakke 2 i Randers  
 
Gennem den tid vi har haft centret på Østervold 30 i Randers, er det desværre ikke 

lykkedes os at skabe en fornuftig forretning. Vi lukker derfor centret på Østervold 30 

den 31. januar 2022. 

 

Alle medlemskaber overflyttes til Thors Bakke 2 

Alle nuværende medlemmer med stamcenter på Østervold 30 overflyttes derfor til cen-

tret på Thors Bakke 2. Medlemmer på pause vil ligeledes blive overflyttet. Sidste træ-

ningsdag på Østervold 30 er dermed den 31. januar 2022. 

 

Alle medlemskaber fortsætter efter overflytningen til samme pris og vilkår som på 

Østervold 30. Du kan fortsat bruge det samme medlemskort og medlemsnummer. 

 

Centret på Thors Bakke kan benyttes fra den 1. januar 2022 

Du kan træne i centret på Thors Bakke 2 fra den 1. januar 2022. Det gælder også, hvis 

du har et lokalt medlemskab til centret på Østervold.  

 

Vi planlægger en større renovering og opgradering af centret på Thors Bakke, hvor både 

udtryk og maskiner vil få et markant løft, så det er klar til at tage imod dig. Det er ikke 

sikkert, vi er helt færdige, når du overflyttes til Thors Bakke, men kort tid efter skulle 

du gerne kunne få den fulde oplevelse af en ny og forbedret træningsoplevelse hos os. 

 

Kom forbi med dine spørgsmål 

Har du spørgsmål til overflytningen af dit medlemskab, så er du velkommen til at spørge 

os i receptionen. 

 

Ønsker du ikke at fortsætte dit medlemskab, når Østervold lukker den 31. januar 2022, 

skal du senest den 31. december 2021 opsige medlemskabet i receptionen i centret 

eller på ’Mit Fitness World’ under ’Medlemskab’. 

 

Tak for din tid som medlem på Østervold 30. Vi håber, du bliver glad for at træne på 

Thors Bakke 2 i stedet. 

 

Venlig hilsen 

Fitness World 


