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FITNESS WORLD PÅ MØLLEGADE LUKKER DEN 4. MAJ 2019 
 - ALLE MEDLEMMER OVERFLYTTES TIL VESTERGADE 24 

 

Fitness World-centret på Møllegade 10-12 lukker den 4. maj 2019. Alle nuværende medlemmer 

med stamcenter på Møllegade overflyttes derfor til det nyrenoverede center på Vestergade 24 i 

Herning, blot 350 meter væk. 

Selve overflytningen sker først den 5. maj 2019, så alle medlemmer kan træne på Møllegade til og 

med den 4. maj 2019. 

TRÆN I CENTRET PÅ VESTERGADE FRA DEN 20. MARTS 

Alle nuværende medlemmer fra centret i Møllegade har mulighed for at træne på Vestergade 24 

allerede fra den 20. marts, - også jer der har et lokalt medlemskab til Møllegade.  

DIN MEDLEMSPRIS ÆNDRES IKKE VED OVERFLYTNINGEN 

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

FACTS OM DET NYRENOVEREDE CENTER PÅ VESTERGADE: 

• 1.700 m2 nyrenoveret center i to etager 

• Stort funktionelt område 

• Flere hold end på Møllegade 

• Døgnåbent hver dag 

KOM TIL ÅBENT HUS PÅ VESTERGADE 24  

Sæt kryds i kalenderen den 6. maj. Der ruller vi den røde løber ud og holder Åbent Hus på 

Vestergade 24. Der er morgenmad fra kl. 8-10:00, og dagen igennem vil der være masser af 

konkurrencer og fede holdevents. Functional kommer og laver sampling, og så deler vi tasker ud til 

alle - så længe lager haves. 

KOM FORBI MED DINE SPØRGSMÅL 

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

receptionen. Hør også, hvornår vi holder intromøder på Vestergade 24. 

Vi glæder os til at se dig i det nye center. 

 

Venlig hilsen 

Team Fitness World, Møllegade 10-12, Herning 

 

PS: Hver fredag til og med 3. maj 2019 er der gratis morgenmad på Vestergade. 

Herning, den 20.03.2019 


