
 

Vecka Dag Tid Pass Plats Ort Ledare Passbeskrivning

16-25 Tisdag 18.30-20.00 UtePuls
Samling vid

Lillsjöskolan
Kungsängen Lotta/Micke F

UtePuls vänder sig till vana löpare, som vill öka tempot mha 

intervaller, eller dig som vill komma igång att springa efter att 

ha tränat inomhus i vinter. Passet har fokus på kondition men 

viss styrka förekommer. Vi blandar lugn jogg med intervaller 

och styrkeövningar. Du tränar helt individuellt och efter dina 

egna förutsättningar.  Såväl vana löpare som nybörjare är 

välkomna.

21, 23, 25 

och 26
Måndag 19.00-20.00 Outdoor Circle Finnstaskolan Bro Heidi

Ett cirkelpass där vi arbetar igenom hela kroppen med hjälp av 

olika typer av träningsband och det som finns i vår omgivning.

Alla kan vara med oavsett träningsvana.

22 och 24 Måndag 19.00-20.00 Outdoor Gympa Finnstaskolan Bro Ingrid

I Outdoor Gympa tränar vi växelvis kondition, rörlighet 

och styrka. Allt sker i takt till inspirerande musik som

förhöjer träningsupplevelsen. 

21-24 Onsdag 19.00-20.00 Cirkelfys
Lillsjö badplats

Dansbanan
Kungsängen Maria/Micke

Ett pass med fokus på styrka och en del kondition. Vi arbetar 

med både kroppstyngd, vikter och andra redskap. Upplägg 

och övningar varierar från gång till gång. Musiken är till för att 

sporra dig. Alla kan vara med oavsett träningsvana.

21-25 Söndagar 16.00-17.00 Yoga Hällkana Bro Andrea

Yoga är ett effektivt verktyg för att skapa balans mellan kropp 

och sinne. Yoga är inte bara fysiska träning, den kan mer 

beskrivas som ett slags system med olika positioner ("asanas") 

i kombination med andnings- och avslappningsövningar som 

ökar styrkan, smidigheten och välbefinnandet.

Bekväma, löst sittande kläder, funkar bäst. Vi tränar barfota, 

så du kan lämna gympaskorna hemma.

Varje pass inleds med uppvärmning och avslutas med 

avslappning. Var snäll och kom i god tid, det hjälper oss att få 

en skön lugn stämning redan från början.

Glöm inte att ta med egen yogamatta till Yogan.
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