Kære medlem,			

December 2017

I dag er det juleaften, og vi vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god jul og takke for et fantastisk og
begivehhedsrigt år. Her en lille status; startende med slutningen og dermed også året julegave til vores medlemmer!

NYE MASKINER
3. januar bliver alle de gamle maskiner foran receptionen fjernet, for at give plads til komblet ny styrkeafdeling med top
modeller af mærket Matrix. 30 nye maskiner med stativer og tilbehør, der er klar til brug fra 5. januar.
Det vil sige, at du kan starte din træning op i
2018 med spritnyt og lækkert udstyr!

FLOTTE RESULTATER
Vi er utrolig stolte af de flotte resultater der er
opnået hos Scala medlemmer og dem vi har
sponsoreret i året der er gået. Bl.a:
• En guldmedalje til Brian Kjær ved VM i Kettlebell i Seoul
• En guldmedalje til Kati Bani i Thai Boksning i
Thailand
• En guldmedalje til Julie Dalgaard som nu er
indehaver af titlen Nordisk Mester i Motocross
• Vi har fulgt Malene Gillings træning på vej til
toppen af Kilimanjaro
En kæmpe hånd til dem og til alle de andre
atleter som fx Marathon-løber Anette Fredskov,
Team Fog Basket, Næstved Boldklub, Speeds
skater Oliver Lindenskov.

OG VI GLEMMER IKKE HYGGEN
Derfor kan vi se tilbage på to dejlige sommerfester, og to sjove julefrokoster, og så alle de
fede polterabend events, Team Rynkeby event, Les
Mills release, Bokwa og pole events!
Tak for det - og for jer.

ÅRET DER GIK
• Ny gulvbelægning i hele styrkeområdet, på trapperne
og i den lille omklædning overfor salen.
• Nye vinduer, og så er biking, damernes omklædning,
det lille omklædningsrum, og den stor holdsal blevet
malet.
• Nye vandrør i centret, så der er vand nok - og i den
rette temperatur.
• Nyt receptionsområde, så vi er tættere på jer.
• Topdækning med nyt WiFi i hele SCALA.
• Nyt lounge område, så du kan sidde og arbejde på din
pc, nyde en kop kaffe med udsigt til Jernbanegade,
eller bare slappe af i sofaen med avisen eller vennerne.
• Nyt bookingsystem, med hurtig chip fremmøde og
dørsystem.
• Udvidet åbningstid med 92 timer pr. måned, fra kl. 524; syv dage om ugen.
Derudover har vi deltaget i
• Innovations camp for 180 elever på ZBC i marts. “SCALA som business case” og flere ideer fra ovenstående
er allerede i brug.
• International yogadag i juni.
• Outdoor festival i Rådmandshaven i ma.j

Vi glæder og til et 2018 med fuld knald på træning og velvære, samtidig med at vi nyder de sjove og gode
stunder sammen. God jul, godt nytår - og tak for i år.
På vegne af hele SCALA FITNESS,
Jens Eriksen
Ejer af SCALA FITNESS

