	
  

Nyhetsbrev januari 2013
En tillbakablick och en insyn i vad som komma skall!
VASALOPPSLÄGER 2013
Vi har nu genomfört ett av våra Vasaloppsläger på Södra Berget i Sundsvall och vi
är mycket glada över att intresset var så stort att lägret blev fulltecknat. På fredagen
träffades vi på Team Sportia i Birsta och hade vallagenomgång hur man vallar
fäste och glid för klassiskt. Därefter avslutade vi fredagen med ett första teknikpass
på skidor följt av en god Idrottarbuffémiddag på Hotell Södra Berget med härlig
utsikt över stora delar av centrala Sundsvall i kvällsglans.

På lördagen var det aningen kallare, men det var inget som stoppade våra glada
och motiverade kursdeltagare. Vi tog oss en bit nedanför Södra Berget för att öva
teknik och filma några av den klassiska teknikens växlar. Efter ett härligt skidpass
med en värmande avslutning upp tillbaka till Södra Berget och en mycket god
Idrottarlunch var det nu dags för konferens. Här gick vi igenom teknik och
analyserade varje kursdeltagares teknik i de växlar vi filmade. Lördagen avslutades
sedan med ett kortare teknikpass för att öva på de tips varje deltagare fått samt
med en god Idrottar- middag i härligt sällskap.
Söndagen tillika avslutningsdagen var det åter igen ganska kallt på morgonen, men
våra kursdeltagare var fortfarande glada och positiva, dock kanske med
	
  

	
  

träningsvärk i ovana muskelgrupper här och var  Under detta pass körde vi en
lite längre slinga där vi instruktörer stod utspridda längs spåret och gav tips och
råd. Efter en del åkning firade vi med en stafett där våra deltagare delades upp i
fyra slumpmässigt utplockade lag. Jättekul att se så mycket kämpaglöd och glada
leenden på en och samma gång och vi tror nog att alla kan intyga att det blir
svårare med teknik och växelbyten när det finns ett visst extra stresspåslag i
kroppen 

Som avslutning åt vi tillsammans en buffélunch på SPA Vida Vyer på Hotell
Södra Berget tillsammans med en del människor i morgonrockar. Vi kan nog
tänka att både vi instruktörer och våra kursdeltagare hamnat i post- läger och postmat koma om vi hade avslutat med bad och bastu efter vårt Vasaloppsläger 
Vi vill avsluta med att tacka er alla för ett härligt läger och önskar såväl
gamla som nya kursdeltagare åter nästa år och till våra andra kurser.
Hälsningar från instruktörerna
Caroline, Therese, Andreas och Anders

	
  

	
  

KLASSISKA TEKNIKKURSER 2013
I skrivande stund är vi i full gång med förra vinterns succé med klassiska
skidkurser på kvällstid under vardagar. Både vår nybörjarkurs och
fortsättningskurs är fulltecknade och tyvärr har vi inte haft plats åt den efterfrågan
som fanns att vara med på kurserna. Här hoppas vi kunna utöka med fler grupper
till nästa år då vi vill bibehålla god kvalité och ha ett maxantal deltagare på våra
kurser.
Vi vill också säga grattis till Jessica Sjöberg som vann utlottningen bland de som
delade vårt inlägg om skidkurser på Facebook. Jessica har valt att delta i den
klassiska fortsättningskursen på måndagar som utökats med ytterligare en
instruktör i form av elitskidåkaren Anders Svanebo, kusin till instruktören och
delägaren Andreas Svanebo.
Vi önskar alla våra kursdeltagare fortsatt lycka till under de pågående kurserna!

NYHET nr 1 FÖR 2013:
SKEJTKURS
Precis som ifjol vinter kommer vi detta år att ha minst en kortare skejtkurs på Södra
Berget i Sundsvall. Passa på att anmäla dig tidigt och garanteras en plats i vår
teknikkurs där vi kommer att gå igenom de 5 olika växlar som finns i skejt, men
fokusera på tre av dem. Det kommer passa dig oavsett nivå. Vid kurstillfället håller vi
till vid Ängen, Södra Berget.
Datum: 17 februari 2013.
Tid: 9.00 – 12.00 med 30 min rast där det inkluderas fika i form av matigare
smörgås och kaffe/te/choklad. Ange ev. allergier!
Plats: Södra Berget i Sundsvall.
Kostnad: 500 sek/person. Obs. Begränsat antal platser!
Anmälan: Till info@testochtraningskliniken.se Ange om du är nybörjare eller
fortsättning, ditt namn, din e- postadress och ditt tele-nr. Ange även ev. allergier!
	
  

Se mer på: www.facebook.se/testochtraningskliniken

	
  

NYHET nr 2 FÖR VÅREN/SOMMAREN 2013:
TRAILWORKOUT
Läs mer på vår hemsida, www.testochtraningskliniken.se om vår kommande
trailworkout- camp som kommer att starta under våren 2013 och som i augusti avslutas
med deltagande i tävlingen Salomon Trail Tour, Drakloppet i Sundsvall! Vi lovar att vi
ska försöka göra varje träningstillfälle till en löpupplevelse utöver det vanliga.
"Haka på trenden och stärk din kropp samtidigt som du får fina naturupplevelser! Trail gör

träningen till en upplevelse! Vår trailworkout ger dig styrka i hela kroppen, bl.a. den viktiga
bålstyrkan. Vi ger dig samtidigt möjligheten att utveckla din kondition och balans."
- Andreas Svanebo, vinnare av Salomon Trail Tour 2012.

Se mer på: www.facebook.se/testochtraningskliniken
Trevlig fortsättning på vintern önskar vi på Sundsvalls Test och
	
  
Träningsklinik!

* Om du inte önskar få vårt nyhetsbrev, skicka oss ett mail till info@testochtraningskliniken.se.

	
  

