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Badminton-prof runder
10 år med Formtho�cs
- Jeg mærker egentlig mest forskellen, når jeg IKKE har dem på.
Sådan lyder det fra den professionelle badmintonspiller og –træner
Sune Gavnholt, når han skal beskrive eﬀekten af sine Formtho�cs
indlægssåler.
Den 28-årige midtjyde, som er spillende træner i Ikast FS og mangeårigt
medlem af den danske badmintonelite, blev introduceret �l Formtho�cs
på Team Danmark centret i Århus for en halv snes år siden.
- Jeg døjede lidt med et såkaldt springerknæ, så en fysioterapeut
anbefalede mig Formtho�cs. Og det føltes bare rig�gt fra første færd.
Alle fødder er forskellige, og i modsætning �l en standardsål, passede
Formtho�cs perfekt �l MINE fødder og gav stø�e der, hvor jeg havde
svage punkter.
Formtho�cs indlæggene gøres formbare ved opvarmning, og derved fås
et perfekt a�ryk af foden, ligesom hvis man går med bare fødder i sand.
Formtho�cs stø�er under HELE fodens ﬂade, uanset kurver og
individuelle afvigelser, og derved fordeles vægt og tryk helt ligeligt.
- Jeg ﬁk en bedre kropsholdning og kunne klart mærke, at det gjorde en forskel. Og sammen med fornu�ig
træning og almindelig omtanke har Formtho�cs afgjort været med �l at forebygge knæproblemer og andre
skavanker, konstaterer Sune Gavnholt.
Elitespilleren har i dag som en selvfølge Formtho�cs indlægssåler i alle sine badmintonsko og i sit almindelige fodtøj.
- Jeg havde dog ikke tænkt på at få Formtho�cs i de pæne sko, da jeg blev gi� sidste år, så det var fak�sk en
hård omgang for fødderne, griner Sune Gavnholt, som også har inspireret sin familie, sine spillere og talenterne på sportscollege, hvor han også træner, �l at drage ny�e af de special�lpassede indlægssåler.
- De giver øget komfort for mo�onister, på arbejdspladsen og i fri�den. Hvad angår badminton på eliteplan
er der den ekstra dimension, at marginaler o�e er helt afgørende – så hvis Formtho�cs kan give en spiller et
par procent ekstra, kan det vi�erlig gøre en forskel, påpeger Sune Gavnholt.
Se Formtho�cs forhandlerliste på www.sportspharma.dk.
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