Föreläsning

Virya Yoga

HIIT—Kondition

Däckfys

HIIT är förkortningen av
HögIntensiv Intervall
Träning. Passen är planerade så att man arbetar i korta arbetsintervaller med en kortare vila däremellan.
Allt för att orka ta i så
mycket som möjligt!

På detta utepass använder vi oss av däck för att
skapa utmaning för
kroppen och hjärnan. Du
tränar balans, muskelkontroll, rörlighet och
styrka samtidigt som
vissa övningar höjer pulsen.

I konditionsdelen kommer vi blanda mellan:
- HIIT cardio/puls
- HIIT plyo/spänst
Styrkeinslag ingår, då vi
inte enbart kan köra
konditionsövningar
hela passet.
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Ett härligt pass där du
kan få utlopp för hela
känsloregistret men
framför allt ha kul.
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Kondition & balans Utefys

Föreläsare:
Aron Andersson

Vi tränar i utomhusmiljö
Nybörjare och Me- Vi använder Moveemetodens tre hörnste- och förutom kroppen
del

“Vi alla har olika förutsättningar för att lyckas i livet men till sist
kommer det vara inställningen som avgör
vilka som blir vinnare i
längden”

Detta är en individanpassad yogaform där
alla tränar och utvecklas efter sin förmåga.
Den har sitt ursprung i
Hatha yoga (fysisk
yoga) och består av en
kombination av rörelse
och positioner tillsammans med en fokuserad andning. Vi sänker
stressnivån och håller
oss friska och energifulla.

När Aron var 7 år gammal drabbades han av
cancer, när han var 9 år
gammal opererades
han och hamnade då i
rullstol. Arons liv förändrades för alltid,
men han fattade tidigt
beslutet att inte låta
rullstolen stoppa honom utan istället se
vilka möjligheter den
kunde ge.

Kondition

nar:
•

Nyfikenhet och
utmaningar

och en partner används
vissa redskap och vad vi
finner i naturen.

Vi tränar alla muskler,
även de vi inte vet att vi
•
Instabilitet
har! Syftet är att utmana
På passet överraskas
sig själv på ett sätt kropdu ständigt av variepen inte är van att träna,
rade övningar . Du trä- att du kan utgå från din
nar balans, muskelkon- egen nivå och att ha riktroll, rörlighet och
tigt roligt.
styrka samtidigt som
Detta är ett utepass, så
vissa övningar höjer
se till att ha kläder efter
pulsen.
väder, gärna ett par
tunnare handskar kan
vara bra.
•
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Shake it up

HIIT—Styrka

Löpskolning

CORE

M Athletic

Stavträning

Passet där medryckande latinotoner får dig
att med glädje röra dig
på och omkring stepbrädan. Ett pass där
hela kroppen aktiveras,
och där du följer instruktören och musiken
och inte behöver öva in
en koreografi på
samma sätt som vid ett
traditionellt steppass.

HIIT är förkortningen av
HögIntensiv Intervall
Träning. Passen är planerade så att man arbetar i korta arbetsintervaller med en kortare
vila däremellan. Allt för
att orka ta i så mycket
som möjligt!

Hur använder vi våra
fötter när vi springer ?
Har du ”handbromsen”
i?
Här får du lära dig tekniken som gör att
löpsteget blir lättare
och skonsammare för
kroppen. Vi lär oss hur
vi använder rätt teknik
vid rätt tillfälle. Hur vi
springer uppför, plant
och hur vi rullar utför.
Allt för att du ska få en
härligare upplevelse
när du tränar.

Core träning fokuserar
på rörelser som ger
styrka och stabilitet
främst i bål och rygg.

Ett pass som aktiverar
rörelsekraften på ett
utmanande och
effektivt sätt.
Till skillnad från andra
”stångpass” är vi i konstant och varierande
rörelse. Med ett gränslöst synsätt skapas
utmaningar där du som
deltagare hela tiden
utmanas i att hitta kontroll och rörelsekraft.
Med stång, viktplattor
och den egna kroppen
skapas pass som aldrig
blir det andra likt.

Pass för alla som vill förbättra sin barmarksteknik.

Konditionshöjande, en
del styrka och ett bra
pass för ben och säte.

Begrepp inom denna
träning är:
- HIIT strength/styrka
- HIIT cardio/puls
- HIIT plyo/spänst
- HIIT Core
I detta pass kommer vi
prova på övningar från
HIIT Strength och HIIT
Core, alltså mer styrkebaserad träning.
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Core betyder kärna vilket innebär att coreträningen i regel främst
inriktas på övningar för
kroppens mittparti.
Dessa delar är centrala
för att skapa balans och
styrka i kroppen, något
som är bra för såväl
hållningen som att
hålla kroppen stark och
skadefri.

En effektiv konditionsträning för alla skidåkare
och motionärer.
Vi börjar med en teknikgenomgång för att sedan
ge oss ut i terrängen.
Därefter tränar vi långa
backintervaller i olika
tempon, allt för att
efterlikna den teknik vi
ska använda oss av när
vi väl ”går på snö”.

Kondition

Kondition

Kondition

Styrka

Styrka

Styrka

Styrka

Styrka

Rörlighet

Rörlighet

Rörlighet

Rörlighet

Balans

Balans

Balans

Rörlighet

Balans

Balans

Spänst

Spänst

Spänst

Balans

Spänst

Spänst

Spänst

Styrka
Rörlighet

