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TRÄNINGSDAG VATTNETS HUS 
6 augusti 2022 

9.00 Välkommen till Taket 

9.15 Välkomstmöte 

9.30 – 10.15 Freepower 

En klass för Hetta, Yang och pondus. Låt explosivitet och kraft möta mjukhet och stillsamhet i ett 

format där just blandningen är tjusningen. Med stora, raka och utåtriktade rörelser är Freepower 

både frigörande och energigivande för både kroppen och sinnet- en riktigt häftig klass! 

10.30 – 11.15 Styrka och mobility med pinne 

Vi använder oss utav pinnen som ända redskap på detta pass som kombineras med styrka och 

rörlighet. Pinnen hjälper dig med din hållning, att komma djupare i dina rörelser och gör din träning 

ännu roligare.   

11.30 – 12.00 HIIT 

Högintensivt pass där du som vill får möjlighet att ta ut dig ordentligt. Vi arbetar i olika intervaller 

där pulsen är hög igenom hela passet. Olika alternativ på övningar ges, så att alla kan följa med. 

12.00 – 13.00 Lunch  

Njut av bistrons goda sallad, med bröd och måltidsdryck 

13.00 – 13.45 Träna Hemma 

Vi gå igenom en övningsbank av ”bra att ha övningar” där du kan få till bra träning hemifrån där du 

själv får konstruera vad du och din kropp behöver. Rörlighetsövningar, prehab, och ett kit med 

effektiva övningar för dig med ont om tid. Vi går igenom hur du kan lägga upp dina klasser och du får 

hjälp med att prova olika övningar och ser till så att tekniken sitter. 

14.00 – 14.45 PowerTraining 

Vi tar oss ut längs med vackra Rönne å där vi gör stop med styrka där vi hjälper oss utav det vi finner 

på vägen. Bänkar, väggar, trappar, backar finner vi som våra redskap där du får massor av inspiration 

kring hur du lan göra nästa promenad eller kanske löptur ännu mer effektiv.  

15.00 – 16.00 Yin Yoga 

En klass där du får varva ner och landa i nuet. En riktig boost för både kropp och själ. Yinyoga är en 

passiv form av yoga där vi håller positioner under en längre tid, vanligtvis 3-5 minuter. Yinyogan 

fyller hela dig med ny energi och lugnar ditt sinne. 

16.00 – 16.30 Avslutning, fika och frågestund 

Avsluta dagen med en frågestund och njut av en god hälsofika från bistron 


