


KOKKEDAL 
FYSIOTERAPI 
GOLFKLUB PAKKE



TYPISKE GOLFSKADER

Lænd 
smerter

Rotator cuff 
tendinopati Tennisalbue

Golfers 
albue

Knæ 
smerter

Hofte 
smerter

Ankel 
smerter

Carpaltunnel 
syndrom

Hvert år ca. 40 % af 
amatørgolfspillere kommer til 
skade – 60.000 danskere
(PGA of Danmark, 2017) 



SKADES ÅRSAGER

Dårlig 
opvarmning

Ringe sving 
mekanisme Oversvingning Overbelastning

Rotationsstress i 
rygsøjlen Dårlig greb Dårlig setup Dårlig fysisk 

form 



SKADE 
FORBYGGELSE

Ca. 10 min opvarmning 

Led mobilitetstræning

Led stabilitetstræning

Core stabilitetstræning 

Styrketræning af OE og UE 



OM OS 

Kokkedal Fysioterapi er en privat klinik 
uden ydernummer

Ingen krav for lægehenvisning 

Har ingen ventetid, dvs. vi tilbyder altid 
akuttider

Kombinerer manuel behandling og 
træning

Er besat inden i Fit & Sund Hørsholm, som 
har Nordsjællands bedste 
træningsfaciliteter.



Vi har en stor drivkraft til at gå et ekstra mil, til at 
opnå de ønskede resultater

Vi arbejder evidensbaseret og vi søger altid den 
nyeste viden, til at kunne tilbyde den bedste 

behandling muligt

Vi tager alle vores patienter seriøst og tager den 
tid der kræves til at hjælpe vores patienter 

igennem deres forløb
Vi arbejder holistisk, dvs. vi tager højde for krop 
som en enhed i samspil med de fysiske, psykiske 

og mentale aspekter som kan påvirke én



PROFESSIONEL 
FYSIOTERAPEUTISK 
BEHANDLING

Alle typer skader

Samarbejder med alle 
sundhedsforsikringer

Mulighed for tilskud fra Danmark

Eneste klinik på Sjælland der benytter 
INDIBA behandlingsteknologi



HVAD TILBYDER VI?
Vi tilbyder topkvalitet service i form af:

Manuel 
behandling

Personlig 
træning

Skades 
rehabilitering

Grundige 
undersøgelser

INDIBA behandling

Cupping behandling

InBody kropsmåling

Okklusion behandling

Kinesio tapning

Sportstapning



INDIBA

INDIBA er en behandlingsmetode 
som anvender Radio Frekvens 
teknologi til at accelerer kroppens 
naturlige helingsprocesser

INDIBA kan anvendes i forbindelse 
med rehabilitering, skades 
forebyggelse, muskel recovery, 
sports performance, smerte 
håndtering og general velvære



HVAD GØR INDIBA 
VED KROPPEN?

Stimulerer vævheling 
og håndterer smerter Dæmper inflammation

Øger volumen og 
intensitet af 

blodgennemstrømning 
i kroppen

Øger vævs 
temperatur

Øger metabolisme Genererer flere 
stamceller



HVORFOR INDIBA?

Accelerer 
kroppens 
naturlige 
helingsprocesser

01
Er en troværdig 
behandlings 
metode, som 
arbejder 
evidensbaseret 
og har over 35 års 
erfaring

02
Der estimeres at 
over 120.000 
patienter bliver 
behandlet med 
INDIBA hver dag

03



INDIBA GIVER EFFEKTIV BEHANDLING FOR:

Slidgigt Lænd, ryg og 
nakkesmerter Forstuvninger Knoglebrud

Muskelskader Overbelastninger Skinnebensbetændelse Sene-irritation og 
slimsæk-irritation 



GOLFKLUB 
PAKKE 

Behandlingsgaranti på 48 timer

Ingen krav for lægehenvisning

Skadesforebyggelse workshop x 2 årligt

Rehabilitering af akut og langtidsskader

Fysioterapeutisk behandling / træning

Første konsultation 60 min - 250kr.

Opfølgende behandling 30 min - 250kr.

Skadesrapport 2x årligt 



ELITESPORTSUDØVERE 

Individuel sports 
specifik træning 

Træning med fokus 
på øgning af 

præstationsevne

Ubegrænset 
tilrettelagt individuel 

træningsprogram

Muskel recovery 
(Manuel 

behandling, Game 
Ready, INDIBA og 

Cupping)

Telefonisk og e-mail 
support, vejledning 
og rådgivning ang. 

forløbet



TAK




