
Inspirationsdag 09 april 
 

Välkomna till en 

dag i vår värld! 

 
En Inspirationsdag 

fylld av träning & 
glädje! 

 
Lördag 09 april 

Kl 09:00 – 14:30 
Incheckning från 08:30 
 

Vi Ses i Sporthallen! 
 



Inspirationsdag 09 april 

 

INFO 
• Kostnad: 200 kr. Lunch ingår. 

• Anmälan: Gör du senast den 06 april, genom inlämnad 
talong. Eller sms till 0722-29 15 23 ange ditt namn och 
inspdag. Din bokning är därefter bindande.  

• Betalning: Inbetalning sker till Bg nummer 

210-7746 . Skriv ditt namn samt inspirationsdag! 

Swish till 0730-77 08 56, ange namn. 

• Lunch: I din anmälningsavgift ingår lunch bestående av 
dryck och pastasallad. Vi kommer att ha frukt, kaffe/te 
mm på plats. 

• Incheckning sker mellan 08:30 – 09:00 

• Frågor: maila till johanna.viltare@telia.com 

eller ring 0730-77 08 56 

 

       

Anmälan 

NAMN   INBETALT   

 

      
  



Inspirationsdag 09 april 

 

PASS & WORKSHOPS 
1. Kl 09:00-09:40 / Sporthallen – Pilates - Sommai                        

Låt din kropp väckas upp på ett skonsamt sätt inför dagens prövningar. 

Flödande och härligt. Träna kroppen med sekvenser som skakar liv i sådant 

som slumrat in. 

2. Kl 09:50-10:30 / Sporthallen – Rumblebag – Tommy 

Rumblebag det ultimata effektiva passet. En klass består av en förrätt, 

huvudrätt och avslutas av en tuff dessert. högintensiv träning när den är som 

bäst! 

3. Kl 10:40-11:20 / Sporthallen – MoveIt(Aerobic) - Johanna  

Med enkla koordinationer  på golvet gör vi livet till en fest! Kasta blygheten 

och ta fram största leendet! Låt musiken leda dig och ha kul! 

4. Kl 11:20-12:00 / Sporthallen – Lunch  

5. Kl 12:00-12:40 / Sporthallen – BodyUSe – Lotta 

Uppbyggt på funktionella rörelser, jobba med din kropp som tyngd, våga 

utmana dig själv!  Du kan direkt återkoppla din styrka/ balans och 

rörelseförmåga.  

6. Kl 12:50-13:30 / Sporthallen –  Yoga – Annika 

Hitta ditt lugn, din andning, dig själv på mattan. Låt dig bli guidad i sköna 

flöden och positioner som sedan avslutas med en avslappning! 

7. Kl 13:40-14:20 / Sporthallen – HIIT -”La Grand Finale” – Jenny & Sara 

Variationsrikt, utmanande och funktionellt. 

Sista passet för dagen – Finalen!  I detta intervallpass ska svetten lacka – höga 

knä utlovas & Absolut höga skratt!! Nu kör vi så det ryker!! 

 


