
 
Pressemeddelelse 
Ergoterapeut vil gymnastikken i sin rene form 
 
40-årige Claus Højen brænder for og tror på gymnastikken i sin ”rene” form. Han vil have 
flere børn og voksne til at dyrke gymnastik og har taget springet og gjort sin livslange 
passion til sin levevej med egen virksomhed.  
 
Under navnet Gymnashop Kurser tilbyder Claus og hans særligt uddannede team af 
undervisere gymnastikkurser til foreninger og skoler. Desuden arrangerer virksomheden 
åbne kurser og spændende events med udgangspunkt i gymnastikken. 
 
Gymnashop Kurser er en del af virksomheden Gymnashop.dk, som er totalleverandør til 
gymnastikforeninger og skoler. På virksomhedens hjemmeside findes spændende 
inspiration til undervisningen i gymnastik, alle de nyeste kvalitetsprodukter til gymnastikken 
ligesom skoler og foreninger kan få repareret deres ”gamle” gymnastikredskaber. Det sidste 
og tredje ben er Gymnashop Kurser, som Claus Højen altså er manden bag.  
 
Claus Højen er uddannet ergoterapeut og har i flere år arbejdet som idrætskonsulent hos 
DGI. Hans ambition er at finde i til den klassiske gymnastik, hvor børn og unge bliver 
præsenteret for den gode opbygning af grundgymnastikken.  
 
Der er mange muligheder for at gå til gymnastik rundt omkring i landet. Gymnashop kurser 
vil gerne bidrage til at legen, dansen, rytmikken og så videre, bliver med et solidt afsæt i den 
klassiske idræt gymnastik. Når børnene og de unge gymnaster, har det grundlæggende på 
plads kan det krydres med elementerne fra dansen, parkour og andre idrætter. Det er i selve 
bevægelsen, samværet, læringen og den livsglæde foreningsgymnastikken giver, målet med 
Gymnashop Kurser er.  
 
De vil bidrage til at få flere børn og voksne til at dyrke idrætten gymnastik.  
Undervisningen på Gymnashop Kurser varetages dels af Claus Højen selv, dels af et team 
af instruktører som han har uddannet ud fra egne principper. Det betyder, at alle skoler og 
foreninger får samme professionelle undervisning, uanset hvor i landet de bor. 
Kontakt 
 
Har du lyst til at høre mere om Gymnashop Kurser, eller ønsker du og din forening eller 
skole at få afholdt gymnastikkursus, er du meget velkommen til at kontakte Claus Højen på 
mobil 51 94 56 58 eller claus@gymnashop.dk.  
 
Se også hjemmesiden med mere information og inspirationsvideoer her. 
www.gymnashop.dk  
https://www.gymnashop.dk/video/ 
 
Link til pressemeddelelse og billeder 
https://www.gymnashop.dk/blog/ergoterapeut-vil-gymnastikken-i-sin-rene-form.html 
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