
 

Moveoo & Funfight, Levante Beach Rhodos  
17-24 maj 2020  

 
Söndag 17 maj 
Eftermiddagsfys- här väcker vi kropparna efter resan 
och förbereder oss inför en underbar vecka. 
 
Du som har väldigt mycket spring i benen har tillgång till 
Apollos träningsschema som traditionella gruppass inom 
styrka, yoga och dans 
 
Måndag 18 maj 
Morgon- gång & Jogg 
 
Moveoo- Boll och kontroll. Med pilatesboll utmanar vi 
egenskaper och funktion på ett effektivt, utmanande och 
roligt sätt. Här pratar vi hjärna-nerv- muskelträning när 
det är som effektivast och roligast. 
 
Funfight- Introduktionspass - Ett blandpass för att 
komma igång, vi går igenom lite grunder och kör sedan 
lite kombinationer med sparkar och slag. 
 
Evening Challenge- Här mixar vi fysträningen kring det 
som får dig att fungera bättre.  
 
Tisdag 19 maj  
Morgon- gång & Jogg  
 
Moveoo- Käpprätt träning. Med en käpp utmanas du i en 
träning som saknar motstycke. upplägget stärker dig 
samtidigt som rörelse, smidighet och kontroll utmanas.  
 
Funfight Boxning - grunderna: Slå, skydda, kontra & 
flytta 
 
Evening Challenge- Här mixar vi träningen kring det som 
får dig att fungera bättre. 
 
Föreläsning- Jose Nunez. Smart träning in i framtiden del 
1. Välkommen på en resa som inleds för flera miljoner år 
sedan, tar oss förbi dagens datum och rakt in i framtiden. 
Behöver vi mer kunskap för att må bättre? Eller är det 
något annat vi saknar. Frågetecken blir till utropstecken.  
 
Onsdag 20 maj  
Morgon- gång & Jogg  
 
Moveoo- Fysboxning och gummiband. Här får du ta del 
träning där vidareutvecklat boxningen till ett fysmoment 
som kompletteras med effektiv gummibandstyrka med 
en partner.  
 
Funfight Sparkar - teknikträning, Övningar för att få 
bättre benlyft. Frontkick, sidekick, roundhouse, backkick. 
 
Evening Challenge- Här mixar vi träningen kring det som 
får dig att fungera bättre. 
 
Föreläsning- Nils Widlund. Mitt liv som elitfighter. 
 
 
 

 
Torsdag 21 maj  
Morgon- gång & Jogg  
 
Moveoo- Boll och kontroll. Nästa steg med pilatesboll. Du 
tar det du har och tar nästa steg i träningen. Lite mer 
utmaning och lite mer skratt. 
 
Funfight Fightkondis- Träna kondition som en fighter - 
intervaller med fightkombinationer. 
 
Evening Challenge- Här mixar vi träningen kring det som 
får dig att fungera bättre. 
 
Fredag 22 maj   
Morgon- gång & Jogg  
 
Moveoo- Sandsäcksfys. Med Moveoos säckar lyfter vi din 
träning till nya nivåer. Ett effektivt träningstänk som du 
direkt kan använda dig av hemma. Säckträningen stärker 
inte bara rumpa, höft, core och skuldror/rygg på ett bra 
sätt. Även underarmar och händer får känna av 
träningen 
 
Funfight- Längre kombinationer med både slag och spark 
 
Evening Challenge- Här mixar vi träningen kring det som 
får dig att fungera bättre. 
 
Tips: Här brukar vi ta oss in till Rhodos stad. Buss går 
utmärkt men många brukar samåka taxi. 
 
Lördag 23 maj 
Morgon- gång & Jogg  
 
Moveoo- Moveooworkout med vikter. Ett roligt och 
utmanande pass där vi utmanar traditionella tankar och 
beteende kring styrke tärning. 
 
Funfight- Knän, armbågar & bakåtsparkar & 
snurrsparkar. Vi testar allt kul! 
 
Evening Challenge- Här mixar vi träningen kring det som 
får dig att fungera bättre. 
 
Föreläsning/Mingel i baren- Jose Nunez. Smart träning in 
i framtiden del 2. Här fyller vi på med mer tankar som 
kan påverka ditt beteende för resten av livet. Här har vi 
även frågestunden där du kan fråga Jose och Nils om allt 
som har med resans tema att göra. Sen fortsätter 
samtalet i baren.  
 
Söndag 24 maj 
Morgon- gång & Jogg  
 
Moveoo- bollar, säckar, käppar, gummiband, vikter. Här 
svettas vi igenom det vi gjort i veckan under hela veckan. 
Ett pass att minnas.  
 
Schemat är preliminärt, vi reserverar oss för eventuella 
justeringar 


