
MorgonYoga
Vi väcker upp kroppen med mjuka, skonsamma rörelser där andetaget integreras för att öka kon-
takten mellan sinnet och kroppen.

SeniorStyrka 
Ett funktionellt lågintensivt pass med syfte att förbättra och bibehålla vår muskelstyrka i hela krop-
pen. Och på så sätt undvika skador, förbättra hållningen och träna upp våra svagheter. 

Aqua/ Vattenträning  
Träning i vatten är skonsamt för våra muskler och leder, samtidigt som det kan vara väldigt ut-
manande. Ett roligt, inspirerande och härligt pass med kroppen som redskap under vattenytan, 
som ibland kan vara fartfyllt och intensivt.

Gym Intro/ Gym Workout 
Vi lär oss att korrekt utföra funktionella styrketräningsövningar på gym med utrustning och maski-
ner, med syfte att träna upp vår styrka i olika muskelgrupper. Du får tips och exempel på hur man 
kan lägga upp ett träningspass på gym.

Cirkelträning
Funktionell stationsbaserad träning där vi jobbar en bestämd tid på varje station. Ett komplett 
pass som utmanar både styrka, kondition och uthållighet. 

Core  
Ett pass där vi jobbar med kontroll och stärker vår muskulatur kring vår inre kärna, vår Core. Ut-
manande för både mage och rygg som bidrar till förbättrad balans, hållning och stabilitet i krop-
pen.

Spinning  
Med cykeln som vårt redskap och verktyg tränar vi kondition, uthållighet och styrka i underkrop-
pen. Ett fartfyllt pass med olika upplägg och positioner för att få ut det mesta av passet.

Funktionell Träning 
Ett träningspass där vi på ett funktionellt sätt tränar allt från balans och styrka, till koordination 
och rörlighet. Med syfte att bibehålla och förbättra en funktionell och välfungerande kropp på alla 
plan. Vi måste träna alla våra fysiska element för att ha en stark och skadefri kropp.

Yoga
Yoga är för alla, vi hittar ditt sätt. Med lugna rörelser, andningsövningar och 
meditation får du lära känna vad yogan kan göra för dig och ditt välmående.

Danzy
Dansa loss till gamla favoriter blandat med härliga rytmer som du varken kan eller vill sitta still till! 
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