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TRÄNINGS- OCH
HÄLSORESA TILL
IDRE
Kom ifrån vardagen, upplev en fantastisk miljö och
satsa på din egen hälsa. När du åker på en
träningsresa med addmove erbjuds du personligare
träning, ny kunskap om hälsa, bor i storstuga mitt i
backen och njuter av hälsosam god mat. Våra
coacher är erfarna, välutbildade och bra på att
motivera och inspirera. Det finns gott om tillfällen
för individuell feedback och mellan träningspassen
kan du ägna dig åt både avkoppling och spännande
utflykter där du upplever den fantastiska
fjällvärlden. Träningen kommer att anpassas efter
väder och eventuella Coronarestriktioner, vi är
utomhus så mycket det går.
Ladda för en härlig träningsweekend i vacker
rogivande miljö, härliga naturupplevelser med
trevliga gemensamma måltider.

COACHER
Micke (Micael) Larsen är en erfaren och proffsig
coach som genom motiverande och utmanade men
samtidigt lekfull träning leder er genom helgen. Det
blir kul varierande träningspass med rörlighet,
styrka och kondition.
AnnaMaria Bornstein är utbildad coach inom yoga
och meditation vilket ger en mjuk skön start på
dagarna och möjliga avkopplande sessioner under
helgen.
Cecilia Bergstrand är diplomerad massör, coach
och personlig tränare. Hon kommer att erbjuda
avkoppling via massage, hotstone m.m.
Ni kommer även få ta del av Micke och AnnaMarias
föreläsningar om hälsa, träning, kost & motivation.
Möjlighet kommer också ges att boka hälsoprofilbedömning och tester, se vidare på hemsidan.
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Under vår helg på dagarna mellan passen
kommer det finnas möjligheter till olika
naturupplevelser i Idre fjälls omgivningar. Dels
två gemensamma vandringsturer där vi på fredag
vandrar vi upp till toppen av Städjan och njuter av
en vidunderlig utsikt över fjällen och på lördagen
gör vi en vandring till Fulufjällets magiska
vattenfall och egna utflykter enligt önskemål.
Utöver detta kommer det finnas en palett av olika
möjliga aktiviteter som förbokas. Allt från
längdskidor i preppade spår, fjällfiske, fjällturer
med islandshästar, mountainbike, besöka fäbod,
uppleva vilda renar med mera.
PRIS: 4900 kr inklusive moms*. Allt detta ingår:
Boende; Del i fyrbäddsrum i stort 3-våningshus
mitt i backen. Frukostbuffé fred, lörd & sönd,
lunch fred & lörd, middag fred, lörd & sönd samt
mellanmål alla dgr. Resa t/r i minibuss (traveller),
upphämtning på T-centralen. 2 utflykter samt all
träning och föreläsningar enligt nedan program.

NÄTVERKANDE
KUNSKAP OCH
GOD MAT
Ni kommer få ta del att löpande kunskaper och
insikter under denna helg kombinerat med
föreläsning, nätverkande och trevligt umgänge.
Vi äter frukost och middag tillsammans medan
lunchen och mellanmål kopplas till vilka
aktiviteter man bokar in.
Maten går i hälsans tecken och tillagas med
bland annat närproducerade lokala råvaror.
Tid kommer också finnas för återhämtning och
avkoppling, bl.a. i husets spaavdelning som har
bastu och jacuzzi. Även massagebehandlingar
av utbildad massör kommer att erbjudas.

Väl mött i Idre!
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PROGRAM
Torsdag 18/11
•Från 18.00 Incheckning
•18.30-19.15 addmove coacher hälsar Välkomna!
Föreläsning med Micke ”Träning för hela kroppen”
•19.30-20.30 Gemensam middag
Fredag 19/11
•7.15-08.00 Meditation och Dynamisk Yoga med AnnaMaria
•8.00-09.30 Gemensam hälsofrukost
•10.00-11.00 Funktionell gruppträning med Micke Larsen
•11.00-13.00 Egen tid -mellanmål (frukt, smoothie) erbjuds
•13.00-15.00 Två spår att välja på:
Spår 1 ingår i resan och Spår 2 bokas separat:
Spår 1. Fjällvandring till toppen av Städjan med Micke
Larsen (inklusive lunchpaket)
Spår 2. Se separat dokument med utbud tex fjällfiske,
längdskidor, islandshästar etc. (inkluderar också lunch).
•16.30-17.00 Mobilitetspass – rörlighetsövningar kombineras
med yoga med Micke och AnnaMaria
•17.00-18.00 Hälsoföreläsning (kost, stress, sömn m.m.)
•17.00-19.30 Relax-tid (bastu, jacuzzi, massage m.m.)
•19.30 Gemensam middag
Lördag 20/11
•7.15-08.00 Meditation och Dynamisk Yoga med AnnaMaria
•8.00-09.30 Gemensam hälsofrukost
•10.00-11.00 Funktionell gruppträning med Micke Larsen
11.00-13.00 Egen tid -mellanmål (frukt, smoothie) erbjuds
•13.00-15.00 Två spår att välja på:
Spår 1 ingår i resan och Spår 2 bokas separat:
Spår 1. Vandring till Fulufjällets vattenfall med Micke Larsen
(inklusive lunchpaket)
Spår 2. Se separat dokument med utbud tex fjällfiske,
längdskidor, islandshästar etc. (inkluderar också lunch).
•16.30-17.00 Mobilitetspass – rörlighetsövningar kombineras
med yoga Micke och AnnaMaria
•17.00-18.00 Hälsoföreläsning – ”Motivation och nya vanor” –
AnnaMaria
•17.00-19.30 Relax-tid (bastu, jacuzzi, massage m.m.)
•19.30 Gemensam middag
Söndag 21/11
•7.15-08.00 Meditation och Dynamisk Yoga med AnnaMaria
•8.00-09.30 Gemensam hälsofrukost
•10.00-11.00 Funktionell gruppträning med Micke Larsen
•12.00 Lunch och utcheckning/ addmove tackar för helgen
*Vi reserverar oss för ändringar i schemat. Minsta antal
deltagare för genomförande är 8 personer.
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