10 000

personer/ lite drygt. Så många beräknar vi kommer i kontakt

med Friskis&Svettis när vi har vära uppvärmningar till andra
arrangemang. Vårruset som det här året lockade cirka 6000 tjejer
fick, en lite kall vårdag, värme bland annat genom att tvista till
vår kampanjlåt "Lets Move". På särolympianden kändes alla
leenden som flera, flera tusen, likaså på MiniMaxruset och på GD/
GIF fick tusentals barn, ungdomar och föräldrar värma upp med
funktionella rörelser till härlig musik. Nytt för i år var att vi tog
hjälp av tjejerna l(ajsa Ehn Hedström, Alma Östblom och 0livia
Andersson från Solängsskolan och M il<aela Larsson och Paulina
Johansson från Björsjöskolan för att få ett modernt stuk på våra
ungdomsuppvärmningar. Bra iobbat ALLA!

Som Stig Dagerman skrev i sin dagsvers;
"Tacl<a vet jag den f örtalda hösten!
Igår fann moster Vendela bestört
Att vårlök växte emellan brösten.
I ena strumpan växte hästhovsört
Riktig så lat har jag inte varit att det börjat växa
ogräs i strumporna men visst är det skönt att "chilla"
på sommarlovet och ledigheten.
Ny träningstermin, härligt! Vilken fantastisk
träningssommar vi haftl Jag har varit på
Crosstraining i Boulognersl<ogen, sommarspunnit
och sommargymmat på Torget och jympat i två av
världens finaste jympasalar, Royal och Boulognern.
Tänk vad bra det blir när naturen själv får ta hand
om inramningen, vilket golv, vilka väggar, vilket ljus
och vilket bra ventilationssystem. Bra musik att
träna till? N ja, inget fel på fågelsång, lövprassel
och trafikbrus/ men riktigt idealisk träningsmusil< är
det inte.Träningsmusik, det är vi bra på.Ny termin,
ny FriskisPress och nya härliga låtar att träna till.
Soännande va?

G rundfunl(

Friskis&Svettis är en allmännyttig ideell
idrottsförening. Vi sysslar med träning och vårt
ovanliga mål är leendet. Det där leendet vi vill att
du spontant ska få när du tänker på tränin9 och på
Friskis&Svettis. Vi är en oas i fitnessdjungeln och
vi står fria. Inga sponsorer eller samarbetspartners
som ska ställa villkor på hur vi bedriver vår
verksamhet.Tänk efter, vi är också (nästan) en oas
i rel<lamdjungeln, inga reklamskyltar på våra egna
an läggningar.

Att ge vår personal och våra funktionärer
förutsättningar att upprätthålla och sprida våra
värderingar, det är en av styrelsens allra viktigaste
uppgifter.
Framtiden? Det blir aldrig ute att ha roligt när man
tränar, det kommer du att märka i höst. Nya ledare,
nya pass och ny musik. Vi i styrelsen l<ommer i höst
att lyfta blicken ytterligare och sia 3-5 är framåt.
Spännande

!

Och så har vi ju vardagsrummet, gymmet, snacka om
mysfaktor i träningen.

" Don't stop moving, Let's

M ove ! "

r

1 och 2

Vår alldeles egna utbildning där vi funktionärer i Gävleföreningen grillas under
två kvällar i Frisl<is&Svettis ide', vision, må1, värderingar och organisation. Här
ligger vi i Gävle ispets jämfört med övriga Friskis&Svettis världen och delar av
vårat koncept har resulterat iatt Riks har startat utbildningen F&S Grund. Stolta
är vi för det. Den här gången var vi ett 15-tal funkisar av alla kategorier, ledare,
instruktörer, värdar och styrelsemedlemmar som under Pialenas ledning gick
igenom vår faktapärm Faktis där vi kan finna allt vi behöver veta för att förstå
och underlätta vårt engagemang ivår idrottsförening. Att vi funktionärer hela
tiden är uppdaterade när det gäller Friskis&Svettis ide'och våra värderingar ser
vi som oerhört prioriterat inom föreningen. Blir du intresserad? Yär id6, historia,
organisation och våra värderingar hittar du på www.friskissvettis.se.

1859 StyCl<en,

så många prova-på-biljetter användes under
Let's Move kampanjen i Gävle! Fantastiskt, vårt mål var 1000
stycl<en.Totalt i hela världen var det 110 210 kuponger som användes

till

rörelseglädje.

är grundid6 är
ju: Friskis&Svettis
Y

erbjuder lustfylld och
lättil lgänglig träning
av hög kvalitet för
alla.
Så vad månde bliva.
Lets Move!
Text: Lasse N4olin Foto: Annica Hallquist
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upp: 05.15
t4lang: Kan göra ett
Dold
Soduko.

Namn:

lrika

N ilsson, 35.
Vice ordförande
Dagtid: Arbetar på BB och förlossning som 1eg. sjuksl<öterska.
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Värdens
Text och foto: Annika Hed Ekman

En onsdagseftermiddag börjar Gun

Britt Sjödin förbereda sig för sitt
pass som värd

i Frisl<is&Svettis redan

WffiY#ffi{;Å

hemma. Med röda och vita l<läder styr
hon sedan mot Royal, där hon ska
värda och se till att motionärer och
ledare har det så bra som möjligt på
sina jympapass under kvällen.
Redan tre kvart innan första passet hämtar hon
ryggsäcken med nycklar och annat som behövs, låser
upp gallergrindar och dörrar, sätter på bastun och
fläktar. Sedan loggar hon in på datorerna och kollar
att det ser prydligt ut i foaje, omklädningsrum och
jympasal. En koll i pärmen om det är nägra nyheter att
förmedla. Nu kan motionärerna kommal

G

un Britt ordnar lånesl<or åt en motionär

som glömt sina.

Det sl<a bli Danspass och många hänger på låset. De
flesta är medlemmar, men några löser enl<elbiljett. Det
är vanligt med motionärer f rän andra Friskis&Svettisföreningar på jympapassen och i gymmet. I kväll hade vi

Påfyl Ining av FriskisPressen.

en gäst från Örebro,Thomas Berglund hette han.

0mplåstring av en häl
förebyggande syfte.

Gun Britt fortsätter att måna om deltagarnafram
dess att det är dags att lämna biljetten i dörren
och börja jympa.Sedan passar hon på att fylla upp med
toapapper och tömma papperskorgar.

tills

Britt
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Sj öd in

Redan en l<vart in på kvällens

första
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pass kommer

första motionären till det f öljande intensivpasset.
Snart är det trångt i foajen. När intensivpasset kommit
igång är Gun Britt redo att ta adjö och byta några
ord med jymparna från Danspasset som nu är på väg
hem. Ledar-Ninni och några till dröjer sig l<var för en

Under tiden Danspasset pågår ser Gun
Britt till att det är snyggt och trevligt i
alla skrymslen och vrår.

ratstu nd.

Gun Britt har ansvar för att ytterdörren är låst
eller beval<ad hela tiden. En kvart in i intensivpasset
låser hon ytterdörren och går en ny städrunda så
omklädningsrummen är fräscha till nästa gäng. En av
motionärerna, Reijo Turpeinen, passade på att basta.
Efter intensivoasset snackar Gun Britt lite med
motionärerna som är på väg hem, nu rätt rosiga i
ansiktet. Annika Rudolfsson, som lett passet, torkar av
jympagolvet och får även hon en pratstund innan Gun
Britt ska stämma av kassan och logga ur datorerna.
En städrunda till när alla gått och sen är det omvänd
ordning på hela släck- och låsproceduren. r
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Värden sköter "allt det
där runtomkring" som är
nödvändigt för att vi ska kunna
erbjuda lustfylld träning av
hög kvalitd för alla. Hanlhon
har ansvar för inpassering,
biljettf örsälj ning,
kortförsäljning, att öppna och
stänga (beroende på lokal), ge
information och mer därtill.
U lla Söder är ansvarig för våra
värdar. Man har värdträffar
flera gånger per termin
och deltar i Vårddagar på
R i ksnnivå. Värduppföljning,
VU F, sker genom individuella

Här ser Gun Britt
ordentl igt.

till att

samtal mel lan värduppföljare
låsa

och värdar.

Att få ge ett ekonomisl< bidrag till bra id6er om
rörelseglädje känns självklart för oss. Avgående
ordförande Lennart Westin sl<en i kapp med
pristagarna då han delade ut barnpriset i samband
med GD/GIF galan på Gunder Hägg Stadion i
slutet av maj. Vinnare blev 3:orna på Hagaströms
skola. G lada andrapristagare var Lilla Sätrasl<olan
l<lass 4Al8, Björl<en 3C pä Ludvigsbergssl<olan och
årsl<urs 6 på Hedesunda sl<ola.

Alla l<lasser hade
hittat på bra vardagsaktiviteter och rört på sig
massor tillsammans.

Din Guide Till Våra
Text; Annika Hed Ekman Foto: Annica Hallquist
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Royal
På Hattmakargatan 5 finns
lokalen för dig som vill basta
efter passet. Den gamla
biosalongen är specialinredd för
vår jympa. 0mklädningsrummen
är stora och det är nära till
bussarna vid Rådhuset och
till Centralstationen. I foajdn
finns den genuina biokänslan
kvar. Här finns möjlighet att
fylla på vattenf lasl<an bredvid
receptionsdisken.Och passa på att
l<olla in fynden från ombyggnaden
medan du väntar på att passet
ska börja. Parkering finns på
gatorna intill, vid järnvägen både söder om Gavleån och på andra sidan
stationen. Dei gamla projektorrummet en trappa upp fungerar i dag som
musikstudio, där spelar ledarna in sin musik till nya fräscha pass.

Fjärran Höjder
l(an en lol<al ha vacl<rare namn?
Den ligger i badhuset. Här är det
gott om parkeringsplatser och
det är också här du hittar vårt
största jympago lv. Värdefacl<
finns för vil<tiga grejer. Fyll
gärna din vattenflaska hemma.
Om klädningsrummens (brist
på) storlel< gör att du kommer extra nära dina medmotionärer. Här har många
trevliga samtal hållits medan man väntat på sin tur iduschen. (Man kan ju byta
om hemma också.) Fjärran Höjder ligger på Lantmäterigatan 5.

IO

r
rtu\l
Itr
I

tLt
rJ}|

IFTTV

-

lKtÄ

Torget
Här kan du blicl<a ut över
centrala Gävle under
jympapasset. H är finns
vårt härliga gym och salen

*Hann du inte till passet? Var det fullt? Boka in
dig på nästa pass på någon av de andra lokalerna
och promenera över dit. Fråga värden på stället
om hjälp om du är osäker. Glöm inte att kolla
parkeringstiden om du har med dig bilen.

för spincykling. I sofforna
vid receptionen träffar du
nya och gamla vänner. Ett
särsl<ilt stretchrum med
mjuka mattor, ribbstolar
och lugn musik finner du
utanför spinsalen. Torget ger
inspiration till många sorters
träning. Det finns välventilerade omklädningsrum, värdesl<åp och barnhörna. Här
finns vår reception och på våningen ovanför har vi kontor och möteslokaler för
f unl<tionärer. Du kan lätt fylla din vattenflaska intill receptionen.
Parl<era billigt vid l(onserthuset och ta en power walk som uppvärmning. Snabbt
men dyrare ställer du bilen på parkeringshusen eller gatorna runt om. Nära till
bussarna och cvkelställ har du orecis utanför dörren.

#

Uteslcor ute - inneskor inne. Utesl<or inne ger
grusiga golv och det gör ont att jympa på.

*Använd värdeskåp eller ta med dina värdesaker
in tilljympan.Ta en extra plastpåse att lägga dina
uteskor i, så har du dem säl<ert kvar när du ska
gå hem.

*Varden

och jympaledaren hjälper dig gärna

tillrätta och svarar på dina frågor.

+

Ha kutl

Chefen
virre
Säga nåt,..
Sommaren gick fort - som vanligt. Semester hemma och vädret växlade - som
vanligt. Jag hann inte uträtta det jag tänkt på semestern - som vanligt.Tänl<te
måla minst fyra fönster, tvätta och måla hela räcl<et och spalj6n på stora
altanen på stugan. Hann ett fönster.Tänl<te röja hela lägenheten hemma i Gävle
och åka till återvinningen. Hann inte alls.

Men jag hann med ovanligt mycket annat. Upplevelser och intryck som gav
inspiration. Midsommar i Dalarna. Fotbolls-EM alla vil<tiga matcher utom (l)
Spanien-Ryssland. Spanien tog hem hela EM, med en gammal men modernt
tänl<ande Iagledare. Underbara Peace&Love festivalen med Miss Li, Sex Pistols,
Thåström, l(ent, l(leerup men också l(ultiration, Jondo och Devotchl<a. Underbar
stämning, fina ungdom ar, bra service även på utetoaletterna. Intressant
organisation. Sommar i P1, särsl<ilt Fredrik Härdn och Margot Wallström.
Allsång på Skansen och nya Sommartorpet. DN, alla delar varje dag och
dec l<are.

Träning på semestern? Visst, lite lagom. Förutom hög puls under
fotbollsmatcherna och tre dagar på festivalen, promenader i skogen och jympa.

Stugan ligger mitt emellan Friskis&Svettis Falun och Borlänge, bara att välja,
l<ul, känna sig hemma men vara borta. Ett bra tips förresten, ta med
träningsl<ortet när du reser, Friskis&Svettis finns oftast nära dig.

träna, ha

0ch nu tid for höststart. Daqs att använda all insoiration från sommaren och
inte minst f rån Let's move. Vilket drag
det blev när vi, tillsammans firade
Frisl<is&Svettis 30 är i maj med att
bjuda på träning! Målet för Let's move
i Gävle var att I 000 skulle testa.
Resultatet blev
j

obbat

I

B59l Fantastisl<t bra

I

Så nu är det bara att fortsätta.
Tillsammans kan vi inspirera fler att

sätta igångl

r

Pialena Wihlborg
Verl<sam hetschef

Väli hland våra pass i Gävle !
Schema Jympa
MANDAG

TISDAG

10.30 Bas

11.30 Bräda

ROYAL

TO RG

rr30

TO RG

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG
10.30 Bas

ET

I september - 21 december

ET

LöRDAG

1.0.30 Senior
TO RG ET

07.00 Bas 45 min
T0RGET Start 3/10
10-30 Start
TO RG ET

10.00 Puls/has
FJÄRRAN HÖJDER

Frukost serverasl Pris 30 kr

SöNDAG

09.30 Familjelek
ROYAL

16.30 Ung/dans

11.30 Medel

11.30 Lunch 45 min

ROYAL

ROYAL

TORGET

TO RG

17.00 Puls/has

16.30 Senior

17.00 Medel

10.30 Medel

1s.00 Enkeljympa

TO RG

16.30 Junior
ROYAL

11.30 Medel

ROYAL

TO RG ET

ROYAL

TO RG

17.00 Medel
FJÄRRAN HÖJDER

u.00 Medel

17.00 Bräda

16.30 Shivstång

16.30 Bas

11.00 Sl<ivstång

16.00 €nkel/junior

FJÄRRAN HÖJDER

TO RG

ROYAL

TO RG

17.00 Aerobics 2

17.30 Bas

I1.00 Intensiv

ROYAL

17.00 Medel
FJÄRRAN HÖJDER

17.00 Ki box 90 min

TORGET

17.00 Puls/bas
FJÄRRAN HÖJDER

18.00 Medel

17.30 Medel

18.00 Core

17.30 Bas

ROYAL

TO RG

ROYAL

ROYAL

17.00 Medel
FJÄRRAN HÖJDER

Medel

ET

ROYAL

ET

ET

TO RG

ET

ET

TO RG

ET

ET

TO RG

ET

ET

FJÄRRAN HöJDER

16.00 Medel
FJÄRRAN HÖJDER

11.30 PulVmedel

r7.00 Medel

ROYAL

FJÄRRAN HÖJDER

Medel
TORGET

17.00 Basltjejer

15.00

18.00 Danspasset
FJÄRRAN HÖJDER

18.00 Medel
FJÄRRAN HÖJDER

u.30 0ppna dörrar

18.00 Intensiv
FJÄRRAN HÖJDER

18.30 Rygg

19.00 Medel

ROYAL

ROYAL

18.00 Rygg
FJÄRRAN HÖJDER

18.00 Station/has
75 min
FJÄRRAN HÖJDER

18,15 Vatten
FJÄRRAN HÖJDER

18.30 Skivstång

19.00 Intensiv
FJÄRRAN HÖJDER

18.15 vatten
FJÄRRAN HÖJDER

18.30 Step

19.00 Medel

19.00 Station/medel

ROYAL

FJÄRRAN HÖJDER

19.00 Bas
FJÄRRAN HÖJDER

19.30 Vattenlhög nivå
FJÄRRAN HÖJDER

18.30 Medel

19.30 Medel

19.00 Puls/medel
FJÄRRAN HÖJDER

18.00 Ki box 90 min
TO RG

ET

/5

19.30 Skivstång
TO RG

ET

ET

TO RG

I

ET

18.30 Aerobics
TO RG ET

ROYAL

TO RG

I

I

ET

18.30 Kibalans
ROYAL

ROYAL

ET

TO RG

20.00 Medel
FJÄRRAN HÖJDER

19.30 Aerobics
TO RG ET

mtn

TO RG

19.45 Ki balans

19.30 Kiyoga

ROYAL

ROYAL Start 18/9

3
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1930 Ki box 90 min
TO RG

ET

20.00 Station/medel

75 min

TÄWITf,
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FJÄRRAN HÖJDER
Med reservation för ändringar. Lol<alerT0RGET= vid Stortorget, ingång N. Slottsgatan 5. ROYAL= Hattmakargatan 5. FJARRAN H0JDER= Lantmåterigatan 5.
Ev reducerat schema helgen 22-23 november pga utbildning, meddelas på våra lokaler och på hemsidan. Julschema 22 december- 11 januari.

Schema Jympa
MANDAG

TISDAG

1I.30 Spin/has
TO RG

I1.30 Spinlmedel

ET

TO RG

u.00 Spin/medel

I7.00 Spin/bas
TO RG

ET

TO RG

r8.00 Spin/medel
TO RG

ET

ET

ET

18.00 Spin/start
TO RG

19.00 SpiMntensiv
TO RG

ET

ET

19.00 Spin/bas
TO RG

ET

ONSDAG

I september - 21 december
TORSDAG

TO RG

ET

r7.00 spin/medel
TO RG

ET

TO RG

u.00 Spin/has
TO RG

ET

ET

LORDAG

SöNDAG

11.00 Spin/medel
TO RG ET

16.00 Spin/bas

15.00 spin/bas

TORGET

TO RG

ET

17.00 Spin&as
TO RG

ET
i

18.00 Spin/bas
TO RG

FREDAG
11.30 Spin/medel

11..30 Spin/bas

t/s

tr

i

vstå

| [.rra

TO RG "sn
ET

ET

19.00 Spin/medel
åS.3qnspidskivståns

75 min

TO RG ET

TO RG

ET

Med reservation för ändringar. Ev reducerat schema helgen 22-23 november pga utbildning, meddelas på våra lokaler och på hemsidan. Julschema 22 december- 11 januari.

Öppettider Torget Gävle (Stortorget)
Gym och kortförsälj ning

Måndagar 07.30-21.00

Tisdagar

06.45-21.00

Onsdagar 07.30-2I.00
Torsdagar 07.30-21.00

Fredagar
Lördagar

06.45-19.00
09.00-16.30

Söndagar 12.00-20.00

I/9-22/I2:

n

g

Friskis&Svettis id6

Familj, barn, junior och ung

Ki yoga Lugn och meditativ yoga för dig som vill stanna upp

Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvårlden ovanligt må|. Här finns inget målsnöre att spränga,
inget nåt att sätta bollen i och ingen motståndare att knäcka.
Här är målet ett leende.

Familjelek Rörelselek med spring, hopp och bus till glad
musik för barn 2-6 år och vuxna tillsammans.
Junior 7- 11 år. Fartfyllt jympapass för killar och tjejer. ltul
och bra träning för hela kroppen och knoppen.

vardagen, känna inåt och reflektera. Du behöver inte ha trånat
yoga Innan.

Jympa

Ung/dans 12-15 är. Ett pass med mycket känsla, attityd, steg,
olika musik- och dansstilar. Hip-hop, schlager, disco, funk och

Vattenjympa

musikal!

Vattenjympa Effektivt, skonsamt och frigörande. Vattnets

Jympa med redskap

motstånd gör tråningen av kondition och styrka effektiv,
samtidigt som leder och muskler avlastas och gör träningen

Bräda Effektivt och roligt med step up- bräda. Rejäl kondition, smarta och effektiva övningar för styrka och rörlighet.

Vatten/hög vattennivå Ett vanligt vattenjympapass med möj-

På medelnivå.

lighet att välja tuffare rörelser. Ledaren visar alternativ.

Station Jympa med betoning på styrketräning i stationer med
redskap. T5 min. Finns som Station/bas och Station/medel.
Skivstång Effektiv styrketräning med skivstång i grupp.

Spincykling

Friskis&Svettis jympa har grundintensiteterna Start, Bas,
Medel och Intensiv. Uppvärmning, rörlighet, styrka, kondition,
nedvarvning och vila ingår alltid.
Start Enkel och skonsam jympa för dig som vill komma igång.
Bas Effektiv och enkel jympa utan hopp.Tråningen är lagom
tuff för att passa de flesta. Finns också som
Bas/tjejer, bara för tjejer i alla åldrar.
Medel För dig som är van att träna, ganska högt tempq
med hopp.

Intensiv Jympa med träning av kondition och styrka med

hög

Drivande musik och tydliga instruktioner. Välj själv belastning.

belastning under lång tid.
Puls Jympa med mer konditionstråning. För dig som gillar
tempo, flyt och en del rörelseutmaningar. Finns som Puls/bas
och Puls/medel.

Aerobics och Step
Aerobics

I

Lunch Varierande intensitet, Bas eller Medel. 45 min.
Danspasset Ett pass med mycket känsla och attityd, steg,

Ki
l(i är Friskis&Svettis

musik- och dansstilar. Vältränad eller inte, alla kan härma,
släppa loss och ha kul. Precis som på dansgolvet!

samlingsnamn för en grupp av pass
som är inspirerade av österländsk träning. l(i är det japanska
uttrycket för livsenergi och kraft.
Ki balans Frigörande och fokuserat barfotapass med träning

Specialpass
Rygg Jympa för dig som behöver ta extra hänsyn till ryggen.
Utan hopp.
Senior Enkel, skön och effektivt allsidig tråning för äldre.
Core Funktionell träning Iör rygg, mage och bålstabilitet. Ett
instruktivt pass dår du tränar effektivt och säl<ert, men också
utmanar dig sjålv i styrka, stabilitet, balans och rörlighet.
öppna dörrar*Jympa för dig med fysiska funktionshinder.
Passet leds av två ledare, varav en rullstolsburen.
Enkeljympa* Mycket enkla rörelser, glådje och
kroppsmedvetenhet för personer med förståndshandikapp.
EnkeVjunior*är Enkeljympa för barn i skolåldern. 30 min
*
Personlig assistent, anhörig eller kompis är välkommen att
vara med kostnadsfritt på 0ppna dörrar, Enkeljympa och
En

I

på
och flyt med stegkombinationer. Aerobics
grundnivå. Aerobics 2 med mer avancerad koreografi.
Step Stegkombinationer på bräda. Step på grundnivå.
Ös

av funktionell styrka, rörlighet, balans och kroppsmedvetenhet.

ffi*

#

s

Ki box l(ampsportinspirerat

pass med handskar och mitsar.

90 min. Avslutas med meditativ Qigong.

skonsam.

Tuff, effektiv och skonsam konditionstråning på cykel.
Stämning, suggestiv musik och drivande ledare får dig att
orka. Finns på olika nivåer. Äldergräns 16 år.

Bas Träna effektivt och skonsamt på en lågintensiv nivå.
på en nivå låttare än Bas.
Medel För dig som både vill och kan ligga på en högre pulsnivå under en långre tid
Nytt! Intensiv Här är något för dig är våltrånad, van vid
Spincykling och vill träna på en högintensiv konditionsnivå.
Spin/skivstån! Kombinerat pass Skivstång och Spin/medel.
Passet är totalt 90 min och inleds med Skivstånq.

Start För dig som vill träna

Gym
Styrketråning i gym år effektiv och säker träning. Du kan tråna
för att rehabilitera skador, komplettera annan träning, bygga
styrka och hållfasthet eller helt enkelt för att komma i form.
Till din hjälp för att komma igång eller komma vidare med din
styrketräning finns Friskis&Svettis väl utbi ldade gyminstruktörer. Åldersgräns 16 år.
Grundinstruktion* Till alla nya gymmedlemmar erbjuds en
gru nd i nstru

ktion.

Fortsättningsinstruktion* Erbjuds för dig

som

tränat

grundprogram några månader.

Tillgängliga instruktörer Finns i Friskis&Svettis Gym vissa
tider för att hjälpa diq med träning och svara på frågot. Se tider

kel/iunior.

på anslagstavlan.

Seniorgym Torsdagar kl 08.30-10.30. Start 18 september
*Gäller för medlemmar med Säsonqskort eller Ärskort.

Friskis&Svettis Ute
Vuxen

Ln-3LtL2
700 kr
700 kr
1000 kr
1300 kr
1400 kr
1500 kr
1800 kr

Jympa*
Spincyk ling
Gym

Jympa* + Spincyl<ling
Jympa* + Gym
Spincykling + Gym
Jympa* + Spincykling + Gym

'datum-datum datum-datum
1300
1300
1900
2400
2600
2800
3100

kr
kr
kr

Jympa*
Spincykling (min 16 år)
Gym (min 16 år)

500
500
800
900
1000
1100
1500

Läs mer om vårt träningsutbud på
riskissvettis.se/gavle

l<r

kr
l<r

kr

350 kr

Jympa* + Spincyl<ling
Jympa* + Gym
Spincykling + Gym
Jympa* + Spincykling + Gym

lcr

kr
kr

Specialkort
Bas/tjejer (gäller på Bas/tjejer, Start och Spin/start)
Senior/Start (9äller på Senior, Start, Spin/start och

400 kr

Seniorgym

500 kr

)

Gym)
Junior/U ng (gäller på Junior och Ung/dans)
Dagkort** Jympa + Spincyl<ling + Gym
alla jympakort utom specialkort ingår även
Vattenjympa. ** Gäller för påbörjad träning senast
kl 15.00 och på Senior, och Spin/start.
*** För medlem med annat träningskort eller
medlem i annan Friskis&Svettisförening.

I

40 kr
40 kr
40 kr

Familjejympa

gratis

Spincykling

Öppna

dörrar

Enkeljympa

4Q

krlfam

40 kr
40 kr
40 kr

500 l<r
150 kr
800 kr

Enkeljympa,Start, Spin/Start och på

*I

70 kr
70 kr
70 kr
Gym
Seniorjympa 40 kr
Startjympa 40 kr
Juniorjympa 40 kr

Jympa

Bas/tjejer

Öppna dörrar/Enkeljympa (gäller på öppna dörrar,

Ir

Ej medlem Medlem***

l<r

kr
kr
kr

'

I kortpriserna ingår

medlemsavgift för 2008. Från

separeras medlemsavgiften

IlI

2OOg

rån träningsavgiften.
Du som köper Årskort betalar din medlemsavgift för 2009
redan i år. Medlemsavgiften är f n 100 krlkalenderår.
Medlemsskapet år personligt. Då kan man också tråna för
f

medlemspris i andra Friskis&Svettis föreningar. BorttappaV
förlorat plastkort kostar 100 kr att ersätta. Betrakta ditt kort
I

som en värdehandling!

Stavgång, Stavgång/ cross,Jogging och Grosstraining
grupp säsongsvis. Se särskild info

f

Heltidsstuderande

il

i

i

