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Dipart Norr flyttar!!

Dipartbloggen!
Uppdateras ofta och nu är vi
uppe i drygt 100 läsare/dag!

GRATTIS!!
Erik som fyller 20!
Och Jurek som blir 55!!

Midnattsloppet 14/8!

Stor parkeringsplats med
plats för många bilar!

Här inne kommer vi att
ha ett stort varmlager!

Det är hög tid att anmäla sig
till midnattsloppet som blivit
lite av en tradition för oss.
Än så länge är vi 13 st:
Zäta, Yasmin, Thomas,
Kim, Augustin, Arto, Jens,
Peter C, Peter S, Marcus,
Andrew, Håkan och Jonas!
Glöm inte att vi alla har
chansen att få 3000 kr om vi
slår föregående års tid!! Vi
anmäler oss till Yasmin
senast den 26 maj!

Tjur Ruset!!
I år ska vi även delta i ett
av de tuffaste terrängloppet,
nämligen Tjur Ruset! Banan
är på ca 10 km och består
av mycket upp- och nedförsbackar, vattendrag,
myrar, stenar och sankmark!
Såklart vi känner oss
manade! Ring Yasmin!

Här förbereds området som kommer
att fungera som en avlastningsyta.

Läs mer på sid. 3
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Det här med att växa är roligt och skapar hela tiden
nya möjligheter. Men det kräver kapital. Det kostar att
växa! Jag känner att vi får alla vara lite försiktiga på
utgifterna, och som vår värdering säger ”vi arbetar
alla för bättre lönsamhet och tänker ekonomiskt i
beslut om innebär utgifter”

Vi satsar och ger allt! Men vi får se
upp så vi inte springer ifrån oss själva!
Vi har som företag lagt en oerhört ambitiös vision. Vi
kan alla den, i varje fall sista stycket!
År 2015 omsätter vi en halv miljard med en
vinstmarginal på 5%.
Den meningen förpliktigar. Och vi jobbar alla hårt för
att nå den. Vårt gäng ute på Dipart Norr växer ur sina
lokaler på grund av att de lyckas med bedriften att få
väldigt nöjda kunder. Beställare som antagligen
tycker vi är billiga i förhållande till vad vi presterar och
dessutom ser oss som ett trevligt gäng. Det här ger
fler och fler uppdrag som Dipart Norr killarna glatt tar
emot och utför till kundernas stora glädje.
Vår betongsida tar också större och större jobb. Vår
andra vattenbilningsutrustning är precis inköpt.
Räkningen var sjusiffrig. Johan som börjar bli lite av
en betongguru räknar på inte mindre än 5 broar som
ska renoveras. Tänk om vi får två av dem!
Stene, Agneta och Peter som utgår från Länna fixar
och styr. Nu har vi en tvåvåningsetablering.”självklart
Sickan”
Kaveh har kollat på två nya saxliftar, vore toppen om
vi ägde dem själva istället för att hyra. På sikt tjänar
vi på det. Jag själv och Thomas har fått nya bilar. Ni
anar vad skönt det är med en helt ny bil. Äntligen kan
tyckas efter att gamla bettan servat mig i 22 000 mil.
Och samtidigt som jag och fler med mig ser
möjligheter till investeringar som på sikt blir bra
har Marie uppdraget att hålla i vår ekonomi! Det
kostar att växa!!! Jag kan tycka mig se en
frustration hos Marie när vi spenderar nästan mer
än vi drar in! Sådant gillar inte en person som
tycker att debet och kredit ska gå ihop!

Så jag säger så här. Vi ska fortsätta ha kul på jobbet,
vi ska fortsätta vara kreativa, innovativa och
föredömen. Vi ska fortsätta att räkna på nya häftiga
jobb och vi ska ge järnet! Vi ska baske mig fortsätta
att gasa! Vi ska bara släppa lite på trycket i kurvorna!
Och samtidigt som vi gör det här ska vi hela tiden
vara lite extra ekonomiska. Ni vet ungefär så som vi
är när utgifterna gäller vår egen privatekonomi.
Dessutom, när vi är lite mer ekonomiska så gör det
skillnad. Det ska vi kombinera med att vi tänker till så
vi gör allt så effektivt som möjligt. Behöver vi vara två
man på det här jobbet? Behöver vi vara 4 man för att
bygga det här räcket? Räcker materialet om vi tänker
till lite extra… Vi är 70 stycken… Om vi alla blir bara
lite effektivare så blir skillnaden snart så stor så jag
kan se den på Maries kroppsspråk när jag passerar
hennes arbetsplats och ser när hon arbetar.

Jag vill passa på att skriva några ord
om mina personliga mål för 2010.
Mitt första mål är att bli bättre med tekniken. Det går
sådär. Jag har lärt mig att blogga, länka till andra
hemsidor och lite annat som att öppna mappar i
Outlook och sånt. Skönt för det gör livet lättare.
Dessutom köpte jag en ny telefon med massor av
teknikaliteter. En otrolig maskin som har så mycket
finesser så jag fick ta hjälp med att få in det där lilla
plastkortet. Mänga sa till mig ”du ska inte ha en sån
Dominik från Schweiz
telefon, den kommer inte hålla länge. Du kommer
tappa bort den. Du ska ha en som man bara kan
ringa med.” Jag ville verkligen bevisa att alla hade fel
och att jag kunde ha en tekniskt avancerad telefon.
De fick också fel, allihop. Jag tappade inte bort den,
utan den låg i fickan hela tiden medans jag svärande
simmade tillbaka in till stranden. Nu väntar jag på lön
och då ska jag köpa mig en ny telefon. För jag går
inte in till Marie, igen!
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Dipart Norr flyttar!

…är grabbarna i full gång med att ställa i ordning
vår nya etablering. Så det blir klart lagom till att
vi kan flytta in i början av juni.
Det var inte så längesen Magnus Samuelsson
hjälpte till att inviga vårt Dipart Norr kontor ute
på Arlanda.

Men i och med vår nya vision och våra planer
på att expandera kände vi ett stort behov av
rymligare lokaler. Vilket vi nu har hittat, I
Arlandastad, mellan Arlanda och Sigtuna.

Nästan samtidigt som vi håller ett av våra
ekonomimöten på vårt nuvarande Dipart Norr
kontor …

Gott om plats kommer det att finnas här ute i
Arlandastad där den nya lokalen ligger. Rummen
är stora och luftiga och det finns även en matsal så vi slipper sitta ute och äta! I anslutning
finns en lagerlokal och en stor parkering med
avställningsytor.

Sida 3

Vi utvecklar etableringen ute på lagret!

Här syns ena delen av det som snart kommer
vara den stora verkstaden som våra duktiga
snickare kan hålla till i för att iordningställa
diverse saker innan ett byggprojekt drar igång.

Vi berättade tidigare att vi nyligen köpt in nya
bodar som vi ska använda oss av på våra
entreprenader istället för att hyra in.

Nu har de äntligen kommit! Så vi tog en dag på
lagret för att göra i ordning dem och även sätta
ihop ett antal bodar till en större lokal.

Tack vare mobilkranen gick det lätt att flytta runt
bodarna till önskad placering.

Jurek och Artur står uppe och väntar, redo för att
ta emot nästa våning…

… inte långt kvar till vårt kontor står ovanpå
vår nya verkstad!
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Kim och Marcus
satte igång med att
bygga till en trappa
och färdigställa det
nya kontoret!

Jurek målar
”noggrant”
om bodarna!

Här ser vi slutresultatet! Snyggt, större och rött!
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Foto: Peter Karlsson

Vi gjuter om kungsbalkong på Söder

På Katarina Bangata ligger det här jobbet där vi
ska renovera fönster, gjuta om kungsbalkongen
samt renovera balkongräckena. Tomasz justerar
här någon detalj i armeringen.

Witali och Petri gjuter medan Peter tittar på
och snappar upp en hel del små finesser. När
man är förhållandevis ung och inte har jobbat så
länge så är det viktigt att man är ute och tar del
av produktionen.
Samuel, som är helt
nyanställd efter framgångsrika gymnasiestudier, vibbrar här
betongen. Samuel
berättade för vår
utsände att han
kommer ta tjänstledigt! Militärtjänstgöring! Vår utsände
hann tänka ”på min
tid ville många slippa,
nu är det få som får
chansen”

Peter, Tomasz och Jens tittar så tätskikt och
annat följer rådande bestämmelser innan gjutning.

För något drygt år sedan började Tomasz hos oss.
Han hade tidigare jobbat på bemanningsföretaget
Adecco. Men nu är han väl etablerad hos oss och
har en given plats i vårt betonggäng. Att svenskan
börjar sitta riktigt bra är skönt, det blir lättare då!
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Ännu ett vattenbilningsaggregat köpt!

Ett led i vår
miljösatsning…

Efter en lång väntan så har äntligen Jens och
Thomas fått varsin miljöbil, en Passat biogas.
Detta går i linje med vår nya vision som säger att
”vi på Dipart utvecklas och gör skillnad genom ett
aktivt miljö- och samhällsengagemang”.

Redaktör’n följde med Jens då han skulle tanka
sin bil med biogas för första gången.
”Att det kunde ta lång tid hade jag hört, men att det
ska vara så här långsamt känns inte ok. Jag lovar
en sak. Att verkligen jobba för att våra politiker och
myndigheter ser till att biogasnätet byggs ut. Det
här är ju helt orimligt, ja absurt helt enkelt! Vi som
satsar på miljön genom att ha drygt 20 biogasdrivna fordon straffas hårt genom att vi förlorar
massor av tid och därmed effektivitet bara för att vi
agerar miljövänligt. Vi borde istället gynnas! Dags
att tänka om kära politiker! Och börja med att låta
miljöparametern ha en reell roll vid anbudsutvärderingar inom den offentliga sektorn!”

Vi får fler och fler stora betongarbeten, framförallt
renoveringar av P-hus och bestämde oss därför
att införskaffa ytterligare en vattenbilningsmaskin
som är ett måste vid borttagning av dålig betong.

Efter att Johan skakat hand på affären var det
dags att stripa om maskinen så alla vet vem
den tillhör!

”Är det rakt så här?” Sista märket är på plats och
nu är vi redo för ännu fler vattenbilningsuppdrag!
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Vi bygger en häftig trappa i Bagarmossen!
Grzegorz spacklar en
pelare som vi fick i
uppdrag av Stockholmshem att laga då den
hade massor av sprickor.
Mario
Tarik
Trappan som killarna
sitter på saknar
fortfarande räcken
och barnvagnsramp.
Handledaren kommer
att ha belysning för
att lätt kunna leda
människor nerför
trappan vid mörker.

Här testar Grzegorz och Tarik dom nya sittbänkarna som är integrerade i gallret som klär muren.
Markarbetet är ännu inte påbörjat. Så högt som deras fötter hänger ska marken fyllas ut. I det som ser ut
som en bunker till höger ska det sås gräs och planteras en mängd växter.
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Renovering av
Wahrenbergsgaraget

Roger som kör vattenbilningen har hittat ett
bränsle som heter Ecopar och släpper ut
minimalt med avgaser. Detta gör att vi kan
köra inne i garagen utan att förorena luften.

Etablering enligt praxis med skyltar så det
verkligen syns vilka vi är som arbetar där.
Lite trångt i innerstan men allt går att lösa!

Här ser vi hur garaget ser ut. Tak och väggar
skall målas och golvet blästras med stålkulör
innan beläggning av epoxi ska på.

Johan och Arto tittar på testen vi gjort med
epoxin, ser bra ut. Nu är det endast lite
mindre justeringar som kvarstår.

Roger visar hur golvet ser ut efter
vattenbilningen. Det ser bra ut!

Jokisaari vet hur penseln ska dras för
att beställaren ska bli nöjd. Och arbetsledaren!

Sida 9

Nya Jobb

Vi kanske tappar
Arlandas ramavtal!

Startmöte Bromma

För en tid sedan lämnade vi två offerter på olika
ramavtal till Svedavia, tidigare Luftfartsverket. Det
gällde arbeten på Arlanda flygplats, både service
och mindre entreprenader. Vi och ytterligare två
byggföretag vann upphandlingen och fick tilldelningsbeslut på att vi var tilltänkta som entreprenörer om
ingen annan entreprenör överklagade.
Vår konkurrent Heving och Hägglund Byggmästare
valde då att överklaga. Deras skäl var att en av de
övriga utsedda entreprenörerna, Boetten Bygg AB,
inte hade utsett vilken arbetsledare de skulle ha på
plats utan skrivit i förfrågningsunderlaget att de
avvaktar med att utse någon till den posten. En ren
skitsak kan tyckas men saken gick till länsrätten som
gav Heving och Hägglund rätt. Svedavia tyckte att
det var fel och överklagade till högre instans vilket
gjorde att kammarrätten fick avgörandet. Efter ytterligare en tid så meddelade kammarrätten att de inte
tar upp ärendet utan beslutet ligger fast.
Vid det här laget hade samtliga offerter också blivit
gamla vilket ledde till att Svedavia inte kunde teckna
avtal med de övriga två entreprenörerna samt
eventuellt Heving och Hägglund som från början låg
fyra.
Summa summarum så rivs nu hela upphandlingen
upp och nya förfrågningsunderlag ska skickas ut.
Allt på grund av att Boetten Bygg inte ett halvår i
förväg vet vilken av deras arbetsledare som ska
hålla i Arlandajobben ifall de nu skulle få
ramavtalet…. Och att någon konkurrent utnyttjar
sin lagenliga rätt att överklaga.

Samtidigt som upphandlingen på Arlandas
ramavtal görs om så sätter vi igång med vårt
arbete ute på Bromma flygplats. Vi kommer att
vara det enda byggföretaget på flygplatsen under
de kommande två åren. Avtalet omfattar såväl
ombyggnation som serviceuppdrag.

Vasakronan
Vi har erhållit ett ramavtal med Vasakronan som
är ett av de största fastighetsbolagen i Sverige.
Deras fastighetsbestånd omfattar 288
fastigheter, där merparten ligger i Stockholm.
Marknadsvärdet på dessa fastigheter uppgår till
ca 72 miljarder. Vi har tidigare utfört en del jobb
åt Vasakronan och är därför mycket glada över
detta avtal som kommer att löpa fram till slutet
på september 2012 och omfattar både större
och mindre jobb.

För vår del innebär det här att vi får lämna ytterligare
ett anbud, börja om helt enkelt, och hoppas att
resultatet även denna gång går vår väg. Det som
också hänt är att Heving och Hägglund begärt ut vårt
och de andra företagens vinnande anbud för att se
och eventuellt dra lärdom av vårt sätt att offerera.
Matchen går vidare och den andra ronden börjar
inom en vecka eller två. Må bäste man vinna!
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Brf Fåran

Gunnarbo 2

Vi har fått i uppdrag av SBC, som förvaltar
bostadsrättsföreningar, att fördjupa 28 stycken
balkonger åt Brf. Fåran. Balkongerna är
uppdelade på två fastigheter som ligger på
Hagagatan 14 - 16 i Solna. Peter kommer att
vara arbetsledare för jobbet som har en
kontraktssumma på ca 1,5 miljoner kronor.

Av stiftelsen Signalisten har vi fått i uppdrag att
gjuta ett 700 kvm stort betonggolv i en lokal som
ska bli en VI-butik lite längre fram. Signalisten
äger en hel del fastigheter i Sundbyberg där detta
arbete skall utföras. Vi har tidigare gjort jobb åt
dem. Arbetet, som har en kontraktssumma på ca
800 000 kronor, har i skrivande stund redan startat
och skall vara färdigt i mitten på juni.

Inom en snar framtid kommer detta att vara
en fin matbutik!

Dipart i SvD

Här ser vi en av fastigheterna som skall få
större balkonger!

Brf Järnlunden 4
På Borensvägen 5 – 15 i Årsta skall vi
renovera och bygga ut 36 stycken balkonger
åt Brf. Järnlunden 4. Starten är beräknad till
efter semestern men om möjlighet ges
kommer arbetet att starta tidigare.
Kontraktsumman är på ca 1,5 miljoner kronor.

SvD granskar för tillfället integrationen på
arbetsmarknaden i Sverige. Med tanke på att
40% av våra medarbetare har utländsk bakgrund
var det inte konstigt att de valde att skriva om oss.
Läs gärna artikeln som finns på vår hemsida!
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Medarbetarsamtalen
kör igång 1 juni..

Dipart Boys vann
trots en man mindre!

Och det är vi många som sett fram emot. Mats ska
nu träffa alla både före och efter semestern.
Syftet med vårt samtal är att diskutera vårt arbete,
hur vi trivs, vad som funkar och vad vi kan utveckla.
Det viktiga är att vi tar upp det som känns angeläget
och viktigt.
För att underlätta våra förberedelser har vi skickat
med några frågor som du kan fundera kring och skriv
gärna lite anteckningar på baksidan. Mötet blir så bra
som vi gör det till…

Mario och Kaveh, två stöttespelare i Dipart Boys
Vi har tidigare haft kompisar till några av oss med i
laget. För två veckor sedan så urartade en match
med 4 röda kort som konsekvens av vårt dåliga
beteende. Följden av det hela är att vi enbart ska
ha anställda i Dipart med i vårt korplag. Nu i
onsdags var det match igen, med bara Dipartkillar
på plan. Och trots att vi var en man mindre på plan
så vann vi med 5-1. Jättebra gjort. Men det är
ohållbart i längden att vara så få så fler av oss
måste haka på om vi ska kunna ha kvar ett korplag.
Vi ringer Kaveh!

Blodomloppet
Den 9 juni går loppet av stapeln ute på Djurgården.
Vi är 11 stycken anmälda, några springer milen och
några tar det lugnt och promenerar. Alla andra är
välkomna att heja på de duktiga löparna, umgås
med kollegorna eller bara fika i gröngräset!!
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Grillfest med våra optiker!
Nu är det dags för årets grillfest för alla vi som jobbar
på Dipart. Denna gång träffas vi torsdagen den 27
maj klockan 19.00. Platsen för årets tillställning blir
Nyfiken Gul som ligger nära Eriksdalsbadet.

Anmälan till Yasmin, 08-716 90 50. Svara senast den
25 maj så vi vet hur många biffar vi ska köpa.
Välkommen önskar Vision.nu!!

Personalpoolen
Som vi alla vet har vi ett samarbete med härbärget
Convictus där Dino är föreståndare. Han är tacksam
för all hjälp han kan få de gånger det är kort om folk…
Därför har vi vår personalpool. Vi som är med där
rycker in vid behov och får hjälpa till med allt möjligt!
Vi anmäler oss till Yasmin i vanlig ordning.

Vi maximerar och fixar
till Convictus källarlokal.

En gång om året stänger Dino sitt kära Bryggan.
(Bryggan är namnet på Convictus lokaler i Högdalen, det ställe där vi fokuserar vår insats.)
Orsaken är att den veckan läggs på att fixa till
stället med ny färg och kanske någon
renovering. ”Jag vill få bort institutionskänslan”
sa Dino till vår utsände. Nu i vecka 25 är det
dags igen.

”Vad schyst av Er på AJS Måleri
att komma med två man helt gratis
och fräscha upp våra lokaler.
Förresten här ska Dipart öppna
upp så köket blir större”

Jonas som är en riktig
hejare på att laga mat
hjälpte glatt till sist det
var mycket att göra.

Även Rolle har
varit på Convictus
och tillhandahållit
sina tjänster.

I år ska det hända mer än vanligt. Bakom Dinos
lokaler finns ett par små källarrum. Slitet, mörkt
och skabbigt. Men nu ska vi öppna upp och vips
kommer köket att få en helt annan kapacitet då
ett frysrum skapas så Dino kan ta emot överbliven mat från restauranger och cateringbolag.
Personalutrymmen ska också fixas till och
mängder av hyllor ska upp. Lokalerna kommer bli
betydligt mer ändamålsenliga. Vi tillsätter två
man ur byggservice och kör!
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Välkommen till en fantastisk
naturupplevelse för hela familjen!
Vi har den 19 juni hyrt en
20 hektar stor vacker sjö.
Den ligger oerhört fint inne
i skogen en bit utanför
Arlanda.
Vi ska fira att det snart
är sommarsemester!!
Alla som har någon form
av koppling till Dipart är
välkomna! Vi anställda,
praktikanter, kunder och
leverantörer! Och givetvis
hela tjocka släkten förstås!
Vi anmäler oss senast den 10
juni till yasmin@dipart.se så
kan vår projektledare Yasmin
beställa pytt i panna med
rödbetor och ägg! Jättegott!

Fisket börjar klockan 12.00 på
lördagen och pågår till klockan
22.00 söndag kväll!! Fiskefreaks
kan alltså fiska även söndagen!

För barnen är det en höjdare!! Nu om
någon gång kommer de få fisk! Bästa
kompisen är också varmt välkommen!

Det blir bara liksom inte bättre än
så här!! Lek, fiske, grill och gott käk
i goda vänners lag!!!
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Hur fångar vi fisken?

Finns många fiskar i sjön?

Det går alldeles utmärkt att kasta med små spinnare eller med
små skeddrag. Att meta är också effektivt. Tänk då på att fisken
är skygg så det är bra att komma ut en bit från båten eller
klippan man står på. (Inte för kort metspö). Bottenmete är
dundereffektivt. Vi använder gärna mask, räka eller powerbate
när vi metar. Vill vi komplettera fiskeutrustningen så ta med
Dipart Monthly till Söders Fiskebutik på Hornsgatan 123 så får
vi 15% rabatt och proffshjälp. Fråga efter Henrik. Han kan
laxfiske!!

Sjön är stor, hela 20 hektar. Trots det så kommer det vara god
napplycka. Delvis beroende på att vi ”fyller på” fiskbeståndet
ett par dagar innan vi kommer, och vi har inte snålat, lita på
redaktör´´n!, Det kommer vara god fiskelycka och inget är
redaktör
häftigare än att ha en lax på kroken!! Vår målsättning är att
alla barn får minst var sin fisk och att Mario får under 20st.
Det finns 14 roddbåtar att tillgå! Gamla goa ekor!!!

Hur tar vi hand om fisken?

Kör mot Arlanda flygplats. I rondellen innan Arlanda flygplats
står en skylt Almunge, kör till Almunge. Vid Almunge är det
stopplikt, sväng vänster vid stoppskylten, ett T-kors vid skolan.
Kör ca 400 meter därefter sväng höger skyltat Hallstavik (vid
en ICA-butik). Fortsätt ca 15 km till nästa T-kors så kommer vi
fram till ännu en stopplikt. Där svänger vi höger mot Hallstavik.
Kör rakt fram ca 10 minuter tills vi passerar en sjö som ligger
på bägge sidor om vägen. Den är vacker och heter Vällern.
Ca 3-4 km efter Vällern sväng höger mot Fyrväpplingen.
Kör mot fyrväpplingen. Vi kommer till vägens ände och då är
vi framme. Här parkerar vi och går ca 300 meter till sjön. Sjön
är skyltad med Holmsjön. Det finns en butik att handla
fiskegrejer i. (Vi kommer givetvis skylta vägen!!)

Vi rensar fisken på plats, så ta med kniv och tidningspapper
som är utmärkt att förpacka den i. Plastpåsar direkt på fisken
är inte bra. Isklampar och kylbag är utmärkt vid hemtransport.

Kan vi laga till den?
Självklart, eldstad och ved finns. Ta med salt, citron och
aluminiumfolie och annat gott som vi vill ha till. Så grillar vi!!

Att tänka på:
Bada går alldeles utmärkt i sjön.
Toalett finns i närheten av sjön.
Flytvästar tas med efter eget behov.
Marken är lite kuperad, bergig så små
Barn behöver tillsyn (1-3år).

Om jag åker själv, hittar jag?

”Mina barn vill tvinga mig att
tälta och fiska även på söndag”

Vem kan jag ringa?
Yasmin är reseledare, 08-716 90 50
www.fyrvapplingen.se för mer info.

Störst fisk!!
Ett fint pris till den som får störst fisk är inrättat!!

Det går utmärkt! Det finns en enkel men mycket
funktionsduglig camping som finns till förfogande för
Diparts gäster. Dusch, toalett och vatten ingår
givetvis och oj vad mysigt det kan vara nere vid sjön
på kvällen! Spöna i! Vattnet spegelblankt! Laxen
hoppar och vakar! Grillat kött sprider en god doft runt
grillplatsen! Mmmmm det kommer bli hur mysigt som
helst! Att det kommer att nappa är självklart! Söndag
morgon?

Foto Torsten Anderberg

Vi har i år fått indikationer på att mängden fisk i sjön
är fördubblad! Dessutom vet vi att ett trettiotal laxar
på minst 3 kg styck simmar i sjön ordentligt hungriga
just denna dag! Som av en tillfällighet…

Alla Dipartvänner! Maila Yasmin och kom!
Ni är alla hjärtligt välkomna! Och ta givetvis
med barnen och er käresta också!

Sida 15

Inför Beach 2010 med Jörgen Kruth!!

Efter uppvärmning och styrka är det dags att
träna på lite slag och sparkar… Jörgen visar
hur det ska gå till!

Thaiboxning är en tuff men rolig sport.
För att bli duktig krävs det mycket styrka,
kondition och uthållighet.

Surfarn är på hugget och är redo för lite sparring!

Därför blir det mycket situps där vi ofta
jobbar två och två och peppar varandra
så man orkar!

Det blir också en del annat kul som skottkärran…
Efter sådana övningar är träningsvärken ett
faktum dagen efter.

Sida 16

Innan stretchen slår vi lite mot säckar vilket är
riktigt bra både för armmusklerna och även att
skaka loss alla spända delar i överkroppen.

