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LGS GRUPPTRÄNING
VÅREN 2023

När Vad Vart

Mån kl. 10.00 Gympa/Rörlighet Equmeniakyrkan Anna

Mån kl. 14.00          Gympa Lätt Equmeniakyrkan             Inger

Mån kl. 18.00          *Rörlighetsträning Ladan, Lötgatan 161       Josse

Mån kl. 19.00          Gympa Medel Björnkärrsskolan             Mia

Mån kl. 19.00          Puls och Styrka                      Blästadskolan                Hanna

Tis kl. 17.00 Ladan Cirkelträning Anna

Tis kl. 18.00          **Funktionell träning Nya Munken                    Nia

Tis kl. 20.00          Puls och Styrka Tokarpshallen                  Agnes

Ons kl. 10.00          Gympa Lätt Equmeniakyrkan Barbro

Ons kl. 10.00 Cirkelpass Ladan Anna

Ons kl. 18.00          *Yoga Ladan, Lötgatan 161       Anna

Ons kl. 19.00 Funktionell Styrka Björnkärrsskolan             Stefanie

Ons kl. 18.15 Lättare M Gympa Kvinnebyskolan Barbro

Tor kl. 09.00          Gympa/Rörlighet Equmeniakyrkan             Anna

Tor kl. 10.00          *Yoga Equmeniakyrkan             Anna

Tor kl. 18.00          Stationsträning Nya Munken                    Nia

Tor      kl. 20.00 Styrka och rörlighet Tokarpshallen                  Agnes

Vårterminens längd är v.2-17 (om inte annat är angivet ovan)

Alla pass är 55 min om inget annat anges

* Medtag egen yogamatta, Rekommenderas till alla pass där matta behövs!

** Passet 45 min
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Prislista & passbeskrivning

Upp till 20 år      500 kr/ termin

Ordinarie 850 kr/ termin Vi är kopplade till E-passi och Wellnet!

Från 65 år 750 kr/ termin

Medlemskap      150 kr/år Anmälan sker till din ledare eller till kansliet.

Prova på v. 2,

därefter har vi alltid gratis prova på vid första tillfället!

Ingen förbokning behövs göras, vi för deltagar-närvaro under
terminens gång.

Cirkel/Stationsträning

Konditions- och styrketräning läggs ut på stationer runt om i salen med och
utan redskap. Alla tränar utefter sin egen nivå och förmåga!

Gympa Lätt

En ”hopplös” gympa där hela kroppen får träning som förbättrar styrka,
kondition, rörlighet och koordination.

Gympa Medel/Rörlighet

Rolig och fartfylld träningsform för alla med effektiva övningar för hela kroppen.
Ett litet högre tempo än Gympa Lätt.

Rörlighetsträning

är för alla som känner att bli smidigare i kroppen är viktigt.Det är ett pass där vi
ibland använder redskap för att få till det lilla extra i övningarna. Kom och se om

du kan bli lite smidigare än du redan är! Passar alla!
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Yoga

Är ett allsidigt och fysiskt träningspass där man tränar styrka, balans, flexibilitet
och medveten närvaro. För att träna yoga behöver man inga förkunskaper utan

man anpassar övningarna efter sin egen kropp genom att välja bland olika
svårighetsgrader.Yogan förbättrar andningsteknik, är avslappnande och

harmoni givande.

Funktionell styrka och Puls och Styrka

Detta passet ger dig styrka och kondition och du tränar även stabilitet, rörlighet
och balans. Atletiska rörelser kombineras till en effektiv träning för hela

kroppen.Vi jobbar framför allt med kroppens egen vikt, men ibland även med
redskap. Funktionell styrka  passar alla, oavsett träningsstatus och ålder.

Styrka-Rörlighet

Bygg upp grund-styrka, balans och rörlighet. För alla!

På LGS gruppträning är man välkommen precis som man är!

LGS- Rörelse genom hela livet!


