FAKTAARK
LOOP Fitness
LOOP Fitness (LOOP) blev startet i 2007. Grundlæggerne så et hul i markedet for fitness, som
var målrettet helt almindelige danskere, som ikke kunne se sig selv i de traditionelle
fitnesscentre. Deres mål var at skabe et træningskoncept for helt almindelige mennesker, som
gerne ville træne hurtigt, nemt og uden en masse dikkedarer.
Kæden omfatter godt 120 centre over hele landet. Siden 2009 har kæden været baseret på
franchise, og i dag ejes alle centre af de i alt 40 franchisetagere.
LOOP’s særlige træningskoncept
LOOP er cirkeltræning; en træningsform som sikrer alsidig og effektiv træning af hele kroppen
på kort tid. En træningscirkel i LOOP består af 16 maskiner opstillet i en cirkel – fire af
maskinerne er cardiomaskiner, og resten er styrketræningsmaskiner. Du starter din træning et
vilkårligt sted i cirklen og flytter til den næste maskine hvert 45. sekund ved lyden af et ’ding’.
Efter to runder i cirklen er kroppens store muskelgrupper trænet effektivt igennem.
I 36 af kædens centre er der også træningscirkler for de 8-14-årige, med udstyr som er
specielt tilpasset børnenes størrelse og endnu ikke færdigudviklede fysik.
Miljøet i centrene er afslappet med fokus på, at alle skal føle sig velkomne, og alle
aldersgrupper træner i LOOP. Her er ingen spejle på væggene eller høj technomusik men god
stemning og et caféhjørne med plads til at tage en kop kaffe efter træning. Centrene er
placeret umiddelbart op af parkerings- og indkøbsmuligheder, så det er nemt at passe
træning ind i en travl hverdag.
Vækst og ambitioner
LOOP’s vækst er særligt accelereret siden 2015 med mere end en tredobling i antallet af
centre fra efteråret 2015 til februar 2020. I marts 2020 åbner kæden center nr. 122 og 123.
Væksten sker over hele landet, men har senest været særligt intensiv i området omkring de
store byer. Der er plads til LOOP centre i alle danske byer med +5.000 indbyggere, og inden
udgangen af 2021 forventer LOOP at åbne yderligere 30-40 centre.
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Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Resultat før skat
Årets resultat
Egenkapital
Antal ansatte

2019
17.7
8.8
11.0
9.1
10.1
8

2018
14.1
5.4
7.6
6.5
5.0
8

Kontakt
Adm. direktør Brian Schneider på telefon 30890324 eller e-mail bs@loopfitness.com.
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