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Välkommen till 

Gruppträningsinspiration! 
26 mars i Östersund 
 

Kursplats 
Östersund Arena Arenavägen 27, 83132 Östersund 

 

För vem 
Alla som har intresse av att lära sig mer och få inspiration i gruppträning 

 

Tid 
Lördagen den 26 mars 2022 

Kl 12.00 – 17.00 

 

Anmälan 
Du gör din anmälan via vår hemsida www.gymnastik.se/mitt  

Sista anmälningsdag är 1 mars 2022 

 

Kursavgift 
0 kr. Inspirationsdagen subventioneras helt av ett stöd för återstart efter pandemin. 

 

Återbud 
Ska göras skriftligt eller muntligt till GF Mitts kansli senast 20 mars. Om du avanmäler sig 

senare (eller inte dyker upp) kommer kostnaden för lunch och fika att faktureras till dig. 

 

Kallelse 
Skickas ut via e-post under vecka 12 

 

Kontaktuppgifter 
Du når GF Mitts kansli på mitt@gymnastik.se eller 010-476 42 47 

 

Övrigt 
Var ombytt från start och tag med vattenflaska 

 

 

Varmt välkommen! 
 

http://www.gymnastik.se/mitt
mailto:mitt@gymnastik.se
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Pass 1: 3D träning 
Kl 13.00-13.50 

 

 

Instruktör: Elin Steffensen 
3D träning är en funktionell träningsmetod där man tränar kroppen 

i tre olika plan: framåt/bakåt, i sidled samt i rotation. Genom rörelse, 

rörlighet, koordination och balans stärks kroppens kontroll, styrka 

och kraft. Träningen kan appliceras i din vardag. 

 

Pass 2: Mer information kommer 
Kl 14.00-14.50 

 

 

Pass 3: Mer information kommer 
Kl 15.20-16.05  

 

 

Pass 4: Dans Soft 
Kl 16.10-17.00 

 

Instruktör: Helena Svärd 
Det har ett skönt, ostressat tempo och enkel koreografi. Helena 

guidar och ni härmar och hänger på. Känn rytmen och släpp loss 

bara, precis som på dansgolvet! Man tränar kondition och 

koordination utan att riktigt tänka på det. Det behövs ingen 

dansvana, hitta ditt eget uttryck och din lust till rörelse på din nivå. 
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Detaljerat schema 

12.00-13.00 Lunch och inskrivning 

Glöm ej att beställa lunch om du vill äta 

på plats. Meddela även ev specialkost på 

anmälningssidan. 

13.00-13.50 Pass 1 3D träning 

13.50-14.00 Paus  

14.00-14.50 Pass 2  

14.50-15.20 Eftermiddagsfika 
Glöm ej att meddela ev specialkost på 

anmälningssidan. 

15.20-16.05 Pass 3  

16.05-16.10 Paus  

16.10-17.00 Pass 4 Dans Soft 

 


