
PRELIMINÄRT - PROGRAM 
Denna träningsvecka kommer ha det bredaste programutbudet och den största ledarstaben som förekom-
mit på den svenska marknaden. Ett 20-tal instruktörer och föreläsare kommer att erbjuda ett 15-tal olika 
aktiviteter varje dag.
Alla motionsformer inom klassikergrenarna erbjuds: Löpning med Anders Szalkai och Evy Palm, rullskidor med 
fyrfaldiga förbundskaptenen Christer Skog och cykel med OS-medaljören Bernt Johansson. Simning, yoga, 
stavgång, dans, fysträning prova på paddeltennis, intressanta och inspirerande föreläsningar. Det kommer finnas 
något för alla! 
Föreläsningar av toppklass
Denna vecka har vi så många föreläsare så att de knappt får plats i programmet.  Anders Szalkai, Tobias Karlsson, 
Bernt Johasson, Christer Skog, Malin Berghagen, Evy Palm och dessutom workshops med ICAs dietist. De 
kommer att fylla dig med härlig inspiration och ge dig massor med råd och tips för din framtida träning!
Klassikertema – Löpning, cykel, rullskidor och simning
Löpning
Under ledning av Anders Szalkai, Peppe Lindholm och Magnus Hagström m fl så genomför vi en löparvecka 
som heter duga. Allt givetvis nivåindelat så att du kan vara med på din nivå.
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I samarbete med:



 
Cykelträning
Varje morgon efter frukost delar vi in oss i olika grupper anpassat efter nivå.
Vi satsar på att få många mil i benen. Vi vet av erfarenhet att det är bättre att satsa på kvantitet i stället för 
kvalitet då farten sliter mera än mängden. Förutom cykelträning får du tips om och hjälp om att från att meka 
till bästa sittställning.
Rullskidor
Fd förbundskaptenen för ett flertal skidlandslag, Christer Skog, håller i träningen med rullskidor. Förhållandena 
är bra för rullskidor och bland andra norska långloppseliten ligger alltid här på sina läger.
Simning
Vi tränar crawlteknik i hotellpoolen och går sedan 50 meter ut till havet där vi har en perfekt vik att träna i.

Välkommen till en fullspäckad social och rolig vecka i Palma. 

I samarbete med:

ANDERS SZALKAI - Anders är en av Sveriges bästa maratonlö-
pare genom tiderna, med meriter från OS, VM och EM och med 
en seger i Stockholm Marathon 2001. Anders är troligtvis Sveriges 
mest kända löptränare och många tusen följer hans träningspro-
gram inför olika lopp.

MALIN BERGHAGEN - Malin har full tillit att yogan tar 
henne genom livet på det sätt som är bäst för henne. Hon delar 
gärna med sig av det hon har lärt sig så att du kan ta yogan i 
hand och göra din resa.

Malin har Ashtanga- och Hathayoga som grund. Men älskar Rock-
etyoga, Jivamukti och Akroyoga. Men om du frågar henne vilken 

yoga hon lär ut kommer hon svara det hon alltid svarar, -”Jag gör Yoga”.

EVY PALM - Evy Palm är en legend inom svensk löpning. Trots 
att hon började med löpning sent i livet lyckades hon snabbt 
uppnå resultat som få andra har lyckats överträffa än idag. 34 
år gammal började Evys löparkarriär på allvar. Hon g jorde sina 
bästa tider när hon var mellan 47 och 49 år. Evy håller utöver 

löparpass även ett inspirerande och spännande föredrag om sin 
löparkarriär.



ICA-DIETISTERNA - Maxa träningsresan 
Som ICA-dietist guidar Caroline till hälsosamma val i hyllan 
och omsätter kostråd till mat på tallriken. Att bra mat är en 
förutsättning för hälsa, det är en ledstjärna som Caroline på ett 
inspirerade sätt förmedlar i sina föreläsningar och rådgivningar 

under veckan. Caroline är även kostrådgivare för såväl idrottare 
som vanliga motionärer. 

TOBIAS KARLSSON - Det finns få som entusiasmerar, sprider 
glädje och får alla att känna sig delaktiga som Tobias. För ALLA kan 
dansa enligt Tobias, det gäller bara att våga släppa loss! Tobias håller 
också en mycket personlig föreläsning som inte lämnar någon 
oberörd. Tobias symboliserar rörelseglädje – släpp loss!

BERNT JOHANSSON - Bernt Johansson är en välkänd idrotts- 
och hälsoprofil, kanske mest känd som OS-guldmedaljör i cykel 
från Montreal 1976.  Bernt är med och håller i cykelträningen samt 
håller en föreläsning om sin framgångsrika karriär.



LÖRDAG

Ankomst
15.00 Informationsmöte
16.00 Danspass
16.00 Fyspass 
16.00 Workshop Cykel/kort pass
17.00 Löpträning/Power Walk 
17.00 Fyspass
18.00 Yoga 
20.30 Föreläsning

SÖNDAG

07.30 Morgonjogg/Power Walk 
08.00 Meditation 15 min + Morgonyoga
08.00 Simträning, teknik i hotellpoolen
10.00 Cykelpass
10.30 Danspass
10.30 Fyspass
11.30 Danspass
11.30 Fyspass
14.30 Simträning
16.00 Danspass
16.00 Fyspass
16.00 Rullskidor 
17.00 Löpning/Power Walk
17.00 Fyspass
18.00 Yoga
20.30 Föreläsning

MÅNDAG

07.30 Morgonjogg/Power Walk
08.00 Meditation 15min + Morgonyoga
08.00 Simträning, teknik i hotellpoolen
10.00 Cykelpass 
10.00 Valbara aktiviteter: Coasteering, Vandring, Traillöpning, 
Bergsklättring, SUP, Kayak, Ridning (ingår ej i resans pris) 
10.30 Danspass 
10.30 Fyspass
11.30 Danspass
11.30 Fyspass
14.30 Simträning
14.30 Vinprovningstur/sightseeing, avslutas med middag, på 
La Paloma i Palma, för de som vill (Middagen ingår ej i priset). 
16.00 Danspass
16.00 Fyspass
16.00 Rullskidor 
 17.00 Löpning/Power Walk
17.00 Fyspass
18.00 Yoga
20.30 Föreläsning

TISDAG

07.30 Morgonjogg/Power Walk
08.00 Meditation 15min + Morgonyoga
08.00 Simträning, teknik i hotellpoolen
10.00 Cykelpass 
10.00 Valbara aktiviteter: Coasteering, Vandring, Traillöpning, 
Bergsklättring, SUP, Kayak, Ridning (ingår ej i resans pris).
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fortsättning TISDAG

10.30 Danspass 
10.30 Fyspass
11.30 Danspass
11.30 Fyspass
14.30 Simträning
14.30 Vinprovningstur/sightseeing, avslutas med middag, på 
La Paloma i Palma, för de som vill (Middagen ingår ej i priset). 
16.00 Danspass
16.00 Fyspass
16.00 Rullskidor 
 17.00 Löpning/Power Walk
17.00 Fyspass
18.00 Yoga
20.30 Föreläsning

ONSDAG

07.30 Morgonjogg/Power Walk
08.00 Meditation 15min + Morgonyoga
08.00 Simträning, teknik i hotellpoolen
10.00 Cykelpass 
10.00 Valbara aktiviteter: Coasteering, Vandring, Traillöpning, 
Bergsklättring, SUP, Kayak, Ridning (ingår ej i resans pris) 
10.30 Danspass 
10.30 Fyspass
11.30 Danspass
11.30 Fyspass
14.30 Simträning
14.30 Vinprovningstur/sightseeing, avslutas med middag, på 
La Paloma i Palma, för de som vill (Middagen ingår ej i priset). 
16.00 Danspass
16.00 Fyspass
16.00 Rullskidor 

 17.00 Löpning/Power Walk
17.00 Fyspass
18.00 Yoga
20.30 Föreläsning

TORSDAG

07.30 Meditation 15min + Morgonyoga 
09.00 Heldag till Port de Soller för vandring/traillöpning 
i bergen
10.00 Cykelpass
20.30 Föreläsning

FREDAG

07.30 Morgonjogg/Power Walk
08.00 Meditation 15min + Morgonyoga
08.00 Simträning, teknik i hotellpoolen
10.00 Cykelpass 
10.00 Valbara aktiviteter: Coasteering, Vandring, Traillöpning, 
Bergsklättring, SUP, Kayak, Ridning (ingår ej i resans pris) 
10.30 Danspass 
10.30 Fyspass
11.30 Danspass
11.30 Fyspass
14.30 Simträning
16.00 Fyspass
16.00 Rullskidor 
 17.00 Löpning/Power Walk
17.00 Fyspass
18.00 Yoga
20.30 Sista kvällen med gänget!

LÖRDAG

Hemresa


