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J e g  m å  k o n s t a t e r e , 
at min 50-årige krop er 
i forfald! Den er nået 

til et punkt, hvor serviceefter-
syn og reparationer er en del 
af dagligdagen. Smerter i nakke 
og lænd, muse-skader og en fi-
bersprængning i underarmen 
efter lidt for meget golftræning 
uden opvarmning. Lyder det 
bekendt? Samtlige lidelser/ge-
ner har invaderet min krop og 
jeg har opsøgt en hærskare af 
kiropraktorer og fysioterapeu-
ter. Jeg har indtaget Ibuprofen 
og Panodil i et sådant omfang, 
at Guiness Book of Records 
snart må banke på min dør. 
Måske er jeg et helt særligt til-
fælde, men diverse behandlin-
ger, har ikke haft den ønskede 
effekt og det koster en mindre 
bondegård og adskillige timers 
behandlingstid. Jo jo da, det 
lindrer, men glæden er kort og 
en tur på golfbanen sætter hur-
tigt gang i alle skavankerne 
igen.

MuskelKlinikken i  
Karlslunde
Men nu kan det være nok. Min 
krop skal i gang igen. Jeg er 
via venner blevet anbefalet, at 
tage til MuskelKlinikken i 
Karlslunde. Behandlingsmeto-
derne her er en kombination 

af flere behandlingsformer som 
f. eks. LLLT Laser, Elektrote-
rapi samt dybde- og varme-
akupressur. Ved en personlig 
samtale mellem behandler og 
patient, finder man frem til 
netop den behandling, der pas-
ser til patientens behov. I mit 
tilfælde blev det min ømme 
nakke og ryg, der skulle be-
handles med elektroterapi, la-

serterapi samt akupressur. 
Brian Bayer gennemgik pro-
blemerne og med akupressur 
som start, var vi i gang. Laser-
lysets energi trænger igennem 
huden og igangsætter celler-
nes funktioner. Derved styrkes 
immun- forsvaret og blodgen-
nemstrømningen. Det faktum 
at laserlys påvirker kroppens 
immunforsvar og evne til hur-

tigere at hele ved sygdom og 
skader gør, at anvendelsesmu-
lighederne for behandling er 
mange

Samtidig placeres elektro-
deplader på huden og der sen-
des en svag strøm af impulser 
til musklernes “nervetråde”, 
disse impulser fremkalder en 
rytmisk veksling mellem sam-
mentrækning og afslapning. 

Denne veksling fungerer lige-
som kraftig motion, dog uden 
at belaste en svag struktur. 
Hermed løsnes de generende 
ophobninger af affaldsstoffer, 
samtidig med at musklen gen-
optrænes.

Smertefri og fuld af energi 
efter få behandlinger
Brian Bayer havde beregnet, 
at jeg skulle have 5 behandlin-
ger, men allerede efter 3 be-
handlinger, er jeg i bedring og 
er forbløffet over den gode energi 
jeg har, når jeg har været til 
behandling og i en rum tid ef-
ter. MuskelKlinikken kan hjælpe 
folk med skader, inflammatio-
ner, infiltrationer, forstuvnin-
ger, forvridninger og meget 
mere. Læs mere om behand-
lingsformer m.m. på www. Mu-
skelklinikken.dk

FIND DIG IKKE I SMERTER
… især ikke når der findes behandlingsformer, der kan få dig klar igen på en hurtig og effektiv måde.
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D e  i n D l e D e n D e 
kvalifikationsturne-
ringer afvikles fredag 

23. maj 2014 på Fanø, Als, Lan-
geland, Samsø, Lolland og Born-
holm. Bedste hold samt de fire 
bedste par fra hver af de ind-
ledende runder kvalificerer sig 
til finalen, der afholdes på Born-
holm den 22. september 2014. 
Så har du et hcp. på 36 eller 
derunder, er det om at tilmelde 
sig, da der er et maximum an-
tal deltagere på 36 par  pr. bane 
(først til mølle – ellers vente-
liste).

Total udsolgt prøverunde 
på Bornholm
I oktober 2013 afholdtes en to-
tal udsolgt prøvefinalerunde 
på Bornholm i Nordbornholms 
Golfklub. Et flot arrangement 
med mere end 80 deltagere, 
der alle var i godt humør og i 
fin form og klar til en runde 
golf i det skønne efterårsvejr. 
Formanden for Ældresagen på 
Bornholm Hans Henrik Reine-
wald, deltog selv i turneringen. 
Han støttede straks op om ar-
rangementet, da han hørte om 
det. – Mange ældre tager gerne 
på et ø-ophold med golf, mener 
Hans Henrik Reinewald. 

Medlemmer af Ældre Sagen 
kan for blot kr. 100,00 incl. 
greenfee, frokost og præmier 
deltage i turneringen, som ga-
ranteret bliver et stort tilløbs-
stykke. God motion, sammen-
hold og gode oplevelser med 
ligesindede er en god og moti-
verende faktor for at melde sig 
til arrangementet.

- Idéen med Ø-golf er også 
at inddrage en række klubber 
på de danske øer og dermed 
styrke interessen for Ø-golf, 
fortæller matchleder Bernt 
Hansen, som er en erfaren 
matchleder, der ofte rejser både 
i ind- og udland og styrer sla-

gets gang på diverse match-
ture. Han tilføjer, at matchfor-
men er stableford individuel, 
hvor din og din makkers sam-
lede score er lig resultatet. Der 
er indlagt en holdmatch, hvor 
de 3 bedste spilleres point på 
hvert hul tæller (spiller med 
laveste score på hullet tæller 
ikke med) 6 point pr. hul = par 
giver 108 point samlet.

Færgen er hovedsponsor
Planlægningen er i fuld gang 
og der er mange tråde at samle 
ved så stort et arrangement, 
men holdet bag arrangemen-
tet glæder sig til at se samtlige 

deltagere på de deltagende dan-
ske øer.

Færgen, som sejler til alle 
omtalte øer, er sponsor for ar-
rangementet i samarbejde med 
Ældre Sagen. Men også Øst-
kraft og Formula Micro er spon-
sorer til denne forhåbentligt 
tilbagevendende begivenhed. 
Deltagelse i turneringen kræ-
ver medlemskab af Ældre Sa-
gen. Indmeldelse kan ske på 
www.aeldresagen.dk tilmelding 
og yderligere information kan 
ske på www.aeldresagen.dk/
bornholm. Følg også med på 
Facebook Ældre Sagen Golf 
med Færgen.

DM I GOLF MED ÆLDRE SAGEN OG FÆRGEN

Indehaver af Muskelklinikken 
Brian Bayer

Glade golfspillere deltog i opstarten til DM i golf med Ældresagen og Færgen 2014

Low-Level Laser Therapy bruges blandt 
andet til behandling af akutte skader

Ældre Sagen afvikler, i samarbejde med Færgen, sit første DM i golf med finale på Bornholm


