
Klassbeskrivningar Playitas

Svårighetsgrader
Basic - nybörjare
Intermediate - träningsvan
Advanced - avancerad

Om ingen svårighetsgrad anges är 
det multi level vilket innebär att alla 
nivåer kan delta.
Svårighetsgrad och intensitet är 
inte samma sak. En klass kan vara 
okomplicerad men jobbig!
Tex Intervallträning är enkelt att 
delta i men övningarna kan vara 
mycket jobbiga.

Aerobics - Dansinspirerad och rolig  
konditionsträning. Finns i 
svårighetsgraderna basic, 
intervmediate, advanced

StepUp - Step är aerobics med 
Step-bänk. Finns i 
svårighetsgraderna basic, 
intervmediate, advanced.

 

Coretraining - Träning för stabilitet, 
styrka, balans för kroppens "kärna" 
- The Core

Coretraining on the ball - Träning 
för stabilitet, styrka, balansträning 
med stabilitetsboll.

Dansklasser - Det finns många 
olika danklasser inspirerade av 
olika dansstilar.

AfroDance - Aerobics inspirerad av 
Afrikanska rytmer och rörelser.

LatinMove - Okompicerad 
aerobics till Latinoamerikanska 
rytmer som Salsa, Merenge, 
Combia, Reggaeton mfl

Zumba - Som ovan men med 
varumärket Zumba från TV-shop. 
Enkelt och roligt!!

BollyWood Fitness - Dansklass 
med rytmer och rörelser inspirerade 
av den indiska filmkulturens eget 
HollyWood "BollyWoo".

Kara-T-Robics - Aerobics 
inspirerad av Karate.

FunClass - Oftast avslutas dagen 
med en FunClass som är en rolig 
enkel klass med flera instruktörer.

QiGong - Sköna, mjuka och 
långsamma kinesiska rörelser för 
välbefinnande i stranden när solen 
går upp

Sun Salutation - Bra uppvärmning 
av kroppen. Hatha- yoga som 
sträcker ut alla muskler som håller 
vår kropp uppe. Playitas egna 
instruktörer. Morningjogg/walk efter.

MorningYoga - Underbar start på 
dagen innan frukost. Vi vaknar, 
värmer och mjukar upp oss. Ev. 
stelhet och träningsvärk försvinner.

PowerYoga- Den perfekta 
kombinationen av styrka och 
smidighet. Enklare och tuffare 
alternativ instrueras.

HappyYoga - Yoga för alla. 
Medveten andning, glädje och skön 
uppmjukning av kropp och själ.

VinyasaYoga - Fysisk, dynamisk 
yoga med sköna flöden i en lättsam 
och motiverad inställning.

Shiatsu Partner Massage - Lär dig 
massa tricks för att minska 
spänningar i muskler och leder. 
Kom själv eller med en partner.

Gympa For Fun - Effektiv och rolig 
träning för alla med kondition, 
styrka och rörlighet.

Active Senior Gympa - 
Rörelseglädje för dig som är +55 
där vi tränar kondition, styrka och 
rörlighet.

Aqua Aerobics - Aerobics i poolen. 
Glädjefyllt och jobbigt! 

Spinning - Pulsträning i intervaller 
till bra musik.

Nordic Walking - Äventyrsvandring 
i grupp med ledare

Circuit training - Intervallträning i 
cirkel. Stationer med övningar för 
styrka och kondition varvas.

Tabata training - Intervallträning 
med 40sek arbete och 20sek vila.

Functional & Athletic - Tuffa 
funktionella övningar varvas med 
athletiska moment.

Kettlebell - Styrketräning med 
redskapet Kettlebell

Crossfit - Styrke- och 
uthållighetsövningar i intervaller.

BootCamp for fun - 
Militärinspirarad men rolig träning i 
naturen.

Box´n Kick - Kampsportsinspirerad 
träning med hanskar & mitzar.

Group Strength Training - 
Styrketräning på Gym med tränare.

XFitness - Gruppträning på 
gymmet med och utan redskap

Pilates - Stärkande och 
stabiliserande övningar inspirerade 
av Joseph Hubertus Pilates
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