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ALLT ÄR MÖJLIGT (1) 

Som åttaåring startade dansintresset som kom att göra 

Tobias Karlsson till världsartist med utsälda shower och 

enorma tittarsuccér världen över.  Men Tobias resa till 

den han är idag har inte alltid varit enkel. Det här är en 

föreläsning som handlar om att följa signalerna i livet 

och på så sätt bli en lyckligare människa. Genom att 

lyssna till signalerna omkring dig och ibland ta emot en 

hjälpande hand från en vän, kan du uppnå drömmen!  
 
HÄR OCH NU (9) 

En inspirerande föreläsning om hur man finner balans 

och glädje i sitt liv med hjälp av mindfulness, förmågan 

att vara här och nu. Få ovärderliga verktyg för att 

hantera stress i vardagen och på arbetet. Mindfulness-

träning har en mängd positiva effekter i form av 

minskad stress, ökad förmåga att hantera tidspress 

samt bättre fysiskt och mentalt välbefinnande. Titti 

Holmer är legitimerad psykolog, föreläsare och 

författare till succéboken ”Lycka nu”. Som en av 

Sveriges främsta experter på Mindfulness väver hon 

samman förmågan att vara här och nu med positiv 

psykologi och stresshantering. Tonvikten i föredraget 

ligger på hur du kan hjälpa dig själv. Genom en ökad 

medvetenhet i nuet, att hitta balans och hantera stress.  

 

 

INTUITION – DITT VIKTIGASTE VERKTYG (17) 

Intuitionen är inblandad i praktiskt taget alla dina val 

och beslut. Lyssnar du på din?  

Låt dig beröras av en ovanlig resa genom livet. Björn 

erbjöds att bli den yngste ekonomichefen någonsin 

inom AGA-koncernen. Istället sade han upp sig, gav bort 

allt han ägde och levde som buddhistisk skogsmunk i 17 

år.   

Nu berättar Björn med innerlighet och humor om 

ögonblick han aldrig glömmer och om besluten som 

förändrade nästan allt. Björn vill påminna dig om hur 

våra mest inspirerande livsval kommer till – vad som 

hjälper dig att lyssna till intuitionens ofta lågmälda röst. 

Björn belyser inre stillhet som källan till det nya 

ledarskapet. Hans förhoppning är att du efteråt vandrar 

hem, lite större, lite starkare, med en spirande känsla av 

samhörighet och mod i bröstet. 

 

 

TRÖTT, FET & FYRTIO (25) 

Med pricksäker humor och massor av energi levererar 

Pasi Salonen sina klokaste tips och funderingar om 

livet. Att inspirera människor till att våga följa hjärtats 

röst har blivit hans livspassion. Mår du bra, mår folk i 

din omgivning bra, det blir ringar på vattnet. Ett sådant 

vatten vill Pasi simma i.  

Pasi Salonen är är triathlonmästaren som bejakar lusten 

och glädjen i livet. Vill du träna med Pasi – spana in 

programpunkten 23! 

 
 
 
 

 

TANKENS KRAFT – att göra det omöjliga möjligt (33) 

I sin inspirerande och fascinerande föreläsning berättar 

Mikael Andersson med smittande leende om sitt eget sätt 

att angripa problem och övervinna självskapade 

begränsningar. Mikaels föreläsning handlar om resurser och 

om möjligheter i livet. 

Mot alla odds, född utan armar och ben, har Mikael 

Andersson alltid fått kämpa sig till det andra tar för givet. I 

dag är Mikael gift och har fyra barn, är egen företagare och 

en av Sverige och Norges mest populära föreläsare. 

Här ges tillfälle till eftertanke och reflektion. Du kommer 

möta det mörka, det svåra och smärtsamma men även ta del 

av det ljusa, det starka, det positiva och få med dig hopp, 

glädje, kraft och inspiration. 

Avsluta dagen med en föreläsning där inte en människa 

lämnar salen utan att ha påverkats djupt.  
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FRIGÖR DIN KROPP (2) 

Inifrån och ut, uppifrån och ner, från höger till vänster, 

360 grader. Magnus Ringberg brinner för dynamisk 

rörlighet. Här har han hämtat inspiration från yoga, 

funktionell träning, garuda och barns rörelsemönster.  

Ett fantasifullt och fysiskt pass för alla som är nyfikna på 

att utmana sin flexibilitet. Magnus Ringberg jobbar i sin 

egen träningsstudio i Göteborg, Space Mango, och 

frilansar med uppdrag i hela världen.  

 

 

STREET BY MAGIC MIKE  (3) 

Du som missade Mike förra året har chansen att starta 

dagen med denne fantastiske dansare. Mike Gamble är 

dansare och gruppträningsinstruktör från Los Angeles 

som medverkat i många musikvideos och gjort 

koreografier till en mängd shower. Plocka fram ditt 

coolaste jag och känn gunget i denna sköna streetklass.  

 

 

POWERHOUR MED TONY THE BEAT (10) 

Ett annorlunda skivstångspass. Fast inte i grunden. 

Passet följer ramarna men har fått extra krydda i sin 

utformning. Här tar musiken plats och ger extra energi. 

Smaka på ett kraftfullt och personligt skivstångspass 

laddat med funktionellt tänk från början till slut. Känn 

flytet, njut av schyssta övergångar, maxad träning och ett 

härligt ledarskap. Tony Widerberg, boxledare, gym- och 

skivstångsinstruktör från F&S Göteborg bjuder på 

skivstångsträning när den är som bäst. 

 

 

CORE MANGO (11) 

Magnus ger dig kreativa förslag och praktiska tips hur du 

gör för att skapa en stark, stabil och rörlig bål. Träna dig 

själv från ditt centrum och få tillgång till din fulla 

kapacitet. Den här workshopen varvar teori och praktik. 

Magnus Ringberg brinner för det funktionella och det 

naturliga i rörelser och träning. Ett spännande pass för 

alla som .  

 

 

GANGNAM STYLE (18) 

Haka på höstens stora dansfluga och bejaka din Psy inom 

dig. Kan det bli så mycket mer dans än i sällskap med 

Tobias Karlsson? Skulle inte tro det. Ut på dansgolvet 

med dig och dansa dig lycklig! Tobias är svensk och 

nordisk mästare i showdans, latinamerikansk dans och 

bugg. Du har sett honom i Let´s dance där hans förmåga 

att se och plocka fram det bästa hos sina partners är 

något utöver det vanliga. 

 

 

MMA-FYS – fitness utöver det vanliga (19) 

Enligt Reza är kampsport den ultimata idrotten och 

mixed martial arts en livsstil. Vi pratar riktigt tuff träning 

och att lära känna sin kropp. Det handlar om disciplin, 

respekt, harmoni och balans. Möt eleven och coachen 

som efter endast ett par månaders träning gjorde succé 

på MMA-touren. Victor Cheng är Sveriges främsta fighter 

och Reza Forotan tränaren som upptäckte honom. I detta 

tuffa fighting-pass får du känna på teknik, fys och hur 

man tränar inför match. 

 
 
 

 

ANIMAL WALK (26) 

I varje människa gömmer sig något primitivt, något 

djuriskt, något ursprungligt. Genom att efterlikna olika 

djur kommer Joel få dig att krypa, kräla, hoppa och 

balansera. Det blir kul, kreativ och riktigt jobbig träning. 

Joel lovar skratt, svett och antagligen träningsvärk.  

Du kommer hitta övningar till din egen träning och dina 

egna pass. Kom och lek träning!  

Joel är till vardags gyminstruktör i F&S Malmö och var 

en mycket uppskattad inspiratör med detta pass på 

Svettisdagarna.  

 

 

KANGOOMIX (27 & 35) 

Tror du att det är möjligt att hoppa sig lycklig? Kangoo 

Jumps är träningsformen som tagit USA, Syd- och 

Östeuropa med storm och nu står Skandinavien på tur.  

Ta chansen att uppleva denna unika, roliga och effektiva 

träningsform. Hoppa, skratta och få träningen på köpet, 

upplev "The Kangoo High"!  

Amanda Eade arbetar på WorldClass som koordinator och 

instruktör. Amanda sprider en träningsglädje som får alla 

att dra på smilbanden. Amanda var nominerad till 

Guldhjärtat 2012 som bästa gruppträningsinstruktör. 

Från och med hösten 2012 ingår hon i Kangoo 

Jumps instruktörsteam i Sverige.  

 

CAN YOU FEEL IT?! (34) 

Robert vill få dig att uppleva lustfylld och lättillgänglig 

träning för alla. Här är det inte övningarna eller tekniken 

som är grejen, utan upplevelsen, känslan och uttrycken. 

Kraftfullt, elastiskt, ösigt, euforiskt, fokuserat eller 

frigörande. En friskis&svettis-buffé – lite annorlunda 

uppdukad. Robert Granat är uppskattad ledare i 

Friskis&Svettis Göteborg och ingår i F&S Riks 

utbildningsteam.  
 

 

http://magnusringberg.com/wp-content/uploads/2011/11/Magnus-Ringberg_4022.jpg
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SPINNING: TIME TO WAKE UP (4) 

Med spinningklassen Low endurance får du en skön start 

på dagen med lite lägre intensitet. Cykla med fantastiska 

Andreas Wester som charmar vem som helst till svett och 

skratt. Andreas har lång erfarenhet från spinningvärlden 

och kör idag sina klasser på SATS där han även utbildar 

instruktörer.  

 

 

SPINNING: HEARTBEATZ (12) 

En intervallklass med ditt hjärta i fokus. Utgå från din 

bas och utmana din uthållighet. Bestämda tramptag och 

tunga beats. Göteborgsbaserade Therese Popristov från 

Nordic Wellness med 10 år från gruppträningsbranschen 

tar dig till din tröskel, och kanske förbi?  

 

 

SPINNING: ELVISOURCE (20) 

Flyt. Fokus. Flås. Urkraft från den norrländska källan ; 

Elvisource. Från mjukt till maxat, mellan toppar och 

träsk. Träffa Elvira Johansson från IKSU, Umeå som 

förutom spinning också instruerar indoor walking och 

yoga. Missa inte detta charmiga norrsken som tog 

svettisdagarna 2012 med storm.  

 

 

 
 
 

 

SPINNING: CHALLENGE TOUR  (28) 

Cykla med Dennis Svensson som under många år 

presenterat spinningklasser & workshops på konvent, 

både nationellt och internationellt. Här är du välkommen 

till en tuff, utmanande och atletisk spinningklass. Med 

kraft och energi peppar Dennis dig till att våga ge det där 

lilla extra. En spinningupplevelse du sent skall glömma 

 

 

SPINNING: POWER RIDE (36) 

Dennis Svensson stora engagemang och erfarenhet ger 

dig inspiration och redskap till dina spinningklasser. 

Dennis är instruktör hos The Academy i Halmstad. 

Hur sätter du din personliga prägel på passet? Inspireras 

av Dennis ledarskap och se hur han jobbar med musik och 

peppning. I den här kraftfulla spinningklassen varieras 

motstånd, tempo, tekniker och positioner i ett härligt flyt 

 

 

INDOOR WALKING  LOVELY LOOPS (5) 

Häng med på tre utmanande varv runt samma bana. 

Genom hårt arbete och mjuk återhämtning får du ett 

norrländskt, rejält och enkelt Indoor Walking-pass! 

Härliga Elvira Johansson är idrottspedagog från 

Norrbotten. Tydlig, tillåtande och alltid med glimten i 

ögat inspireras hon av människor och sköna beats. Elvira 

arbetar som gruppträningsansvarig på IKSU i Umeå och 

instruerar och utbildar inom cykel, indoor walking och 

yoga. 

 

 

 

 

 

 
INDOOR WALKING: ALPE CERMIS (13) 

Alpe Cermis-Tänk den avslutande backen  i Tour de Ski… 

En lång, tung, skön klättring med endast ett par korta 

chanser till återhämtning.  Här möter du Jonas Lundgren 

som jobbar som personlig tränare, utbildare/föreläsare 

och instruktör i eget företag. Jonas älskar utmaningen i 

att alltid försöka få sina deltagare att plocka fram det där 

lilla sista de inte trodde fanns. Vi ses på toppen!   

 

 

INDOOR WALKING 1NTERVALL PYRAMID (21, 37) 

Välkommen till Friskis&Svettis senaste tillskott i indoor 

walking-utbudet; indoor walking intervall. Under dagen 

visar Josefina Kihlström två olika intervall-pass som är 

uppbyggda i pyramidform. Gemensamt för båda är att du 

kommer kunna testa på att pressa dig lite extra och 

känna kicken som hög ansträning ger. Du får ladda om, 

vila, flera gånger så du ordkar dig genom passet på ett 

smart sätt. Josefina är träningsansvarig i Friskis&Svettis 

Stockholm och utbildare inom F&S Riks. Förbered dig på 

tuff, svettig konditionsträning på IW-maskinen, nu kör 

vi!  

 

 

INDOOR WALKING: THE BEAT GOES ON (29) 

Välkommen till en högintensiv indoorklass där du har 

möjlighet att testa dina gränser. Här möts du av 

peppande Therese Popristov, instruktör, utbildare och 

utecklare på Nordic Wellness. Musik som pumpar, starka 

ben och hög puls. Låt dig hänföras av musiken så kommer 

kroppen följa!  
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GYM: FUNKTIONELL TRÄNING I GYMMET (6) 

Ta chansen att utveckla din träning i gymmet och ladda 

med lite nya övningar. Raimer & co förnyar succén från 

tidigare inspirationsdagar. Puls, svett och mycket driv tar 

gymträningen till en ny nivå. I detta styrkepass får du 

finurliga övningar och inspiration till din egen 

gymträning. Ett svettigt pass med hög puls! 

 

 
GYM: CROSS FIT (14) 
Marcus Evaldsson är en glad värmlänning som gillar all 

sorts träning. Efter ett mångsidigt sportförflutet är 

numer CrossFit det som ligger Marcus närmast hjärtat. 

Möjligheten att få träna allt han gillar på samma gång 

blev en aha-upplevelse och sedan första passet är Marcus 

fast. Idag driver Marcus CrossFit-boxen Göta i Lyckholms 

gamla fabriker. Idéen med CrossFit är korta intensiva 

pass där du lägger mindre tid på träning men når bättre 

resultat. Här utmanas hela kroppen, rörlighet, stabilitet, 

styrka koordination och kondition.  

Dagens workout inleds med en kort introduktion. 

Därefter blir det ett tag team pass där man två och två 

jobbar som ett lag. Det gäller för laget att samla ihop så 

många varv eller reps de kan och orkar under en viss tid. 

Det är roligt, utmanande och riktig jobbigt! 

 

 

GYM: OLYMPISKA LYFT (22) 

Följ med i en workshop där Martin Brinde delar med sig 

av sin mångåriga erfarenhet av Olympiska lyft. Här får du 

ta del av hans tankar och kunskaper. Under klassen 

tränar vi teknik i Ryck och Frivändning samt varianter på 

dessa. Uppvärmningen är en del av workshopen där målet 

är att förbättra din teknik samt att hitta rätt känsla. 

Fokus ligger på kvalitet i rörelse och utförande. Klassen 

vänder sig till dig som är utbildad gyminstruktör. 

Martin har jobbat heltid som personlig tränare och 

fyscoach i flera år. Han äger och driver Brinde Fitness 

Consulting som levererar workshops och träningstjänster 

till idrottare samt Elitmotionären. Martin är även 

delägare i Apartment Fitness Club i Göteborg där han 

håller klasser i Kettlebells och skivstångsträning med 

fokus på de olympiska lyften. 

 
 

 

GYM: KETTLEBELLS 2.0  (30) 
Här bjuder Martin Brinde på en genomgång av sina 

favoritövningar för en starkare bål. I workshopen visar 

han bl a hur man implementerar klot av olika storlekar i 

samma workout. Inledningsvis drillar vi teknik och sedan 

blir det hårdare fysträning där basen av rörelserna är 

anpassade för kampsportsvärlden. Här hittar vi influenser 

från Brasiliansk jiu jitsu och fristilsbrottning. Work-

shopen vänder sig till dig som är utbildad gyminstruktör. 

Martin är en av Göteborgs stora träningsprofiler med 

mångårig erfarenhet som fyscoach och personlig tränare 
 
 
GYM: KETTLEBELLS FÜR ALLE  (38) 
Myggan & Raimer bjuder in till kul träning med 

kettlebells. I denna workshop/klass visar vi de många 

möjligheterna med Kettlebellsträning. Här kommer vi 

utöka din övningsbank och har stort fokus på teknik. Du 

kommer uppleva känslan av kontroll men också att få 

jobba och svettas rejält. Möt Myggan och Raimer, 

utbildade gym- och kettlebellsinstruktörer från 

Friskis&Svettis Göteborg. 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=martin+brinde+apartment&source=images&cd=&cad=rja&docid=eyJOUyOVvBer8M&tbnid=zsVp4uiiHKxSKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sv-se.facebook.com/mbrinde?group_id=0&ei=1uAIUYrzFaiD4ASP1oDoBA&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNGkx5OJ6mL299J2dnepg4PMhR8xFg&ust=1359622638871545
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UTE: STAVCROSS (7) 

I detta allsidiga utepass bjuds du på styrketräning i 

kombination med stavgång. Vi använder naturen så 

mycket som möjligt, backar, bänkar, räcken, stubbar och 

träd skapar styrkestationer åt oss,. Med hjälp av ett glatt 

sinne och en härlig friskisanda tar vi oss an en 

händelserik timme utomhus. Leder gör Partilles 

karismatiska och engagerande Jenny Johansson, hon 

kanske t o m bjuder på en sång... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTE: DET PERFEKTA LÖPSTEGET (15) 

- korrigera din löpteknik och bli en bättre löpare 

Löptekniken är lika viktig som konditionen för din 

löputhållighet, ändå tränar de allra flesta enbart sin 

kondition. Orsaken är att få känner till hur man gör och 

vilken enorm potential som finns i att slipa på sin teknik.  

Här får du pröva på de grundläggande rörelser som gör 

ditt löpsteg mer effektivt. Med en mer naturlig löpteknik 

springer du snabbare och minskar skaderisken samtidigt 

som löpningen blir skönare. Det fantastiska med att hitta 

sitt löpsteg är att du efter träningspasset känner eufori 

istället för trötthet – trots att du springer fortare än 

tidigare. Din löpcoach för dagen är journalisten och 

friidrottstränare Thomas Reckmann som i vår är aktuell 

med nya boken ”Det perfekta löpsteget”.  

 

 

 
 

 

UTE: DISTANSLEK (23) 

Vill du för dagen bli en av Pasis lärjungar? Då skall du ta 

chansen att uppleva hur Pasi tränar distans och gör det 

till ren glädje. Tempot kommer ligga runt 5 min/km. 

Pasi Salonen är Europamästare i långdistanstriathlon.  

Han driver PS-coaching – ett av Sveriges största 

coachföretag för träning samt stenåldersgymmet PT-

huset. Pasi är en livsinspiratör i stora mått – vill du ha 

dubbel dos – kolla även in hans föreläsning (32)! 

 

 

UTE: CROSS (31) 

Kom utanför väggarna och testa ett pass med mycket 

träningskänsla och tempo! Cross är enkelt, effektivt och 

varierat. Man behöver inte vara van  löpare för att vara 

med, här har alla möjlighet att delta utifrån sin nivå. I 

stationerna jobbar vi med totalövningar och däremellan 

förflyttar vi oss i ett relativt lugnt tempo. Ett mångsidigt 

pass som tränar hela kroppen. Svettas med Ove Bladh, 

uteledare inom F&S Göteborg som  tar dig med på ett 

pass som präglas av mycket energi, skratt, omtanke – och 

självklart träning. 
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KUNDALINIYOGA (8) 

Att starta dagen med Martina var oerhört uppskattat på 

förra årets inspirationsdag. Vi bjuder därför på chansen 

att göra det igen.   

Kundaliniyoga består av kroppsställningar, 

rörelsemönster, andningstekniker, avslappning och 

meditation. Här går du ner i varv, släpper på 

muskelspänningar, dina tankar lugnar sig och sinnet blir 

mer fokuserat. Du tränar utifrån dina förutsättningar, 

helt befriat från prestige, prestationer och tävlan. Vi 

kommer att göra en kriya (yogapass), en djupavslappning 

samt en meditation tillsammans. Dagens kriya är lätt och 

kräver inga tidigare kunskaper. Låt dig inspireras av 

härliga Martina Everding Olsson, Internationellt 

diplomerad kundaliniyoga och meditationslärare.  

 
 

 
FUNDAMENTAL YOGA  (16) 

Vid regelbundet utövande av yoga finns potentialen för 

sinnesro och ökad livskraft. Här utforskar vi yogans 

grundläggande positioner och spenderar extra tid i de 

avslutande positionerna. Du får även tips på hur du kan 

använda dessa inverterade positioner för att återhämta 

dig och varva ner från annan träning än yoga.  

Sam Aziz som var aktiv som brottare i 20 år bytte för 

några år sedan ut brottarmattan till yogamattan. Sam har 

sin förankring i Ashtangayoga men är även inspirerad av 

andra yogastilar. Välkommen till fundamental yoga. 
 

 

YOGAFLOW (24) 

I denna yogaklass läggs fokus på sambandet mellan 

andning, rörelser och avspänning. Hitta kroppens 

organiska flöde och rytmen av andetaget. Låt kroppen 

vila i en rörelse på ett meditativt vis..Maja Martinsson-

Crimp har jobbat som Yogalärare i 8 år, balansen i 

träningen är betydelsefull.”Att kunna känna kroppen 

både i det kraftfulla och i det mjuka stärker mig. Vägen 

från det aktiva mot stillsamhet med långsamma rörelser 

och meditation ger mig en klar riktning och närvaro. 

Rörelse har alltid funnits i mitt liv och för mig är det 

något universellt. Mitt sug att testa nya former är 

bestående och för mig in på nya vägar”. Chill your mind. 

Charge your body 

 

 

 

 

 

 

 

MINDFUL YOGA (32) 

Yogan som vi tränar under detta pass är en långsam, 

enkel hatha yoga som alla kan vara med i. Syftet är att bli 

medveten och närvarande i sina kroppsförnimmelser och 

att öva upp sin förmåga till att hålla fokus Yvonne Norlén 

är en uppskattad mindfulness-instruktör utbildad vid 

University of Massachusetts där Mindfulness- metoden  

MBSR  (Mindfulness Based Stress Reduction)  har 

utvecklats av professor Jon Kabat Zinn . Yogan gör att du 

går ner i varv – upplev meditation i rörelse. 

 
 
KROPPSSKANNING (39) 

Kroppsskanning upplevs av många som skönt och oerhört 

nedstressande.  Detta är en mindfulnessövning som görs 

liggande på en yogamatta. Med hjälp av dina sinnen lär du 

dig att hålla fokus, medvetet skifta fokus och bli mer 

närvarande i din kropp. Guidar dig gör Yvonne Norlén 

som driver företaget Sagalund AB som arbetar med 

personal & affärsutveckling.  Yvonne håller även i 

Mindful yoga (38).  
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Kl 10.20 

 
Kl 11.40 

 
Kl 

12.40 

 
Kl 13.40 

 
Kl 15.00 

Föreläsning 
Novotel  
 

 1 
Allt är möjligt 

Tobias Karlsson 

9 
Här och nu 
Titti Holmer 

17 
Intuition –  

ditt viktigaste verktyg 
Björn Lindeberg ”Nattikho” 

 25 
Trött, fet & fyrtio 

Pasi Salonen 

33 
Tankens kraft* 

Mikael Andersson 
*kl 15.00-16.30 

Gruppträning 
Sal 1 

In
c
h
e
c
k

n
in

g
 till 0

8
.5

0
 

2 
Frigör din kropp! 
Magnus Ringberg 

 

10 
Powerhour med  

Tony the beat 
Tony Widerberg 

18 
Gangnam Style 
Tobias Karlsson 

 

L
u

n
c
h
 

26 
Animal walk 
Joel Svensson 

 

34 
Can you feel it?! 

Robert Granat 

Gruppträning 
Sal 2 

3 
Street by Magic Mike  

Mike Gamble 
 

11 
Core Mango 

Magnus Ringberg 

19 
MMA-FYS 

Victor Cheng & Reza 
Forotan 

27 
Kangoomix 

Amanda Eade 

35 
Kangoomix 

Amanda Eade 

Spinning 4 
Time to wake up! 
Andreas Wester 

 

12 
Heartbeatz 

Therese Popristov 

20 
Elvisource 

Elvira Johansson 

28 
Challenge Tour 

Dennis Svensson 

36 
Power ride 

Dennis Svensson 

Indoor walking 5 
Lovely loops 

Elvira Johansson 
 

13 
Alpe Cermis 

Jonas Lundgren 
 

21 
Indoor walking intervall 

Josefina Kihlström 

29 
The beat goes on 
Therese Popristov 

37 
Indoor walking intervall 

Josefina Kihlström 

Gym 6 
Funktionell träning i 

gymmet 
Raimer  & co 

14 
Cross fit 

Marcus Evaldsson 

22 
Olympiska lyft 
Martin Brinde 

 

30 
Kettlebells 2.0 
Martin Brinde 

38 
Kettlebells für alle 
Raimer & Myggan 

Ute 7 
Stav-cross 

Jenny Johansson 
 

15 
Det perfekta löpsteget 

Thomas Reckmann 

23 
Distanslek 

Pasi Salonen 

31 
Cross 

Ove Bladh 

 

Yoga 
Novotel 

8 
Kundaliniyoga 
Martina Olsson 

 

16 
Fundamental yoga 

Sam Aziz 

24 
Yoga flow 

Maja Martinsson Crimple 
 

32 
Mindful yoga 

Yvonne Norlén 

39 
Kroppsskanning 
Yvonne Norlén 

 

 Kom ihåg sista anmälningsdag - 17 februari!  
 


