
 
 
   

Passbeskrivningar 
 

MMA med Lina Eklund 
I dagligt språkbruk avses med MMA främst blandningar där fullkontaktskampsporter 
som brottning, brasiliansk jiu-jitsu, judo, boxning och thaiboxning etc. ingår. MMA är inte en 
kampstil i samma mening som så kallade traditionella kampsporter, utan snarare 
beskrivningen sparkar, slag, kast och markkamp med "det bästa från många olika 
kampsporter" 

Lina är professionell MMA-fighter och PT med en gedigen kompetens. 

Här jobbar ni i par med kvalitets utrustning från MMsports. 
 

Dflex 
Body Fit är personlig träning i mindre grupper som tar din träning till nästa nivå med hög 
intensitet och energi och rörelser som David har tagit fram. Rörelserna fokuserar på 
kondition, mage, rumpa, insida/utsida lår, armar och att stärka och definiera dina muskler. 
Dessutom innehåller Body Fit atletiska övningar för att lyfta och bevara din smidighet. 
Tillsammans i gruppen nås fantastiska resultat! Abilica står för de fina vikterna. 

 
Yoga med Vevve 

”Morning Bliss” som är en lite mjukare, lugnare morgonyogaklass som är tänkt att väcka 
kroppen. Sedan kommer hon också hålla i ”Work. Play. Yoga” 

En klass för alla, även dig som inte har yoga som huvudträning. Med ett leende på 
läpparna och fokus på närvaro och andning kommer du guidas genom båda klasserna. 
Yoga behöver inte vara svårt eller gravallvarligt, tanken är att vi alla ska slappna av och 
ha kul. 
 

Abs&Ass 
För Ida handlar träning om att ha roligt och att hitta kärlek till sin egen kropp genom att 
upptäcka vad den är kapabel till om man lär sig kontrollera den. På hennes klasser slarvas 
det inte och du hittar troligtvis muskler du knappt visste att du hade! 

Fokus ligger på mage/core och rumpa. Vi jobbar både i par och ensamma, med och utan 
gummiband. Material från Abilica såklart. 
 

Betty Wassenius 
Hon är lic Eleiko PT, Strength Coach, Kettlebell Coach och specialiserad inom gravid - och 
mammaträning. Hon besitter en talang i att lyfta människor och vägleda de till att uppnå 
fysisk och mental framgång. Starkt driven av sin upplevelse av att alla kan och vägen till 
framgång nås av individuell vägledning, kunskap och äkta engagemang. 



 
 
   

Här jobbar du med kettlebells från Abilica och utmanar dig själv i en trygg miljö. 

 
PT-hörnan 
Eddie Wennerstrand från "Wennerstrands PT" är utbildad lic. personlig tränare och 
instruktör via SAFE Education, Victoria Wennerstrand tränar för fullt inför sin debut i Bikini 
Fitness och tillsammans driver de Wennerstrands PT. 

De har också två barn så de vet exakt hur det är att kombinera familjelivet med träningen. 
Utöver Eddie och Vicktoria har du möjligheten att prata med Denice Lundevall samt 
profiler från Safe education. 

Ingen fråga är fel för PT-hörnan! 
https://www.facebook.com/WennerstrandsPT 

 
Afrokick 
Den här klassen är skapad av Nathalie Rosenberg speciellt för Hälsokicken och 
Hälsa&Fitness. 

Nathalie har jobbat med allt inom dans och fitness och gjort det nu i halva sitt liv. Du 
kanske känner igen henne från TV-programmet Atleterna, sett henne dansa bakom 
artister i TV eller på omslaget av diverse fitness tidningar. En tjej som är innovativ och har 
skapat flertalet egna klasser. 

I Afrokick rör du på dig i ett rytmiskt Afrika inspirerat tempo och rytm och låter dig sakta 
men intensivt förföras och svettas bort 45 min utan att ens märka det.  
 

Arisfys 
Aris Sanchez, eller Phoenix som han kallas i TV-programmet Gladiatorerna, är känd för sitt 
mjuka leende, hårda kropp och fantastiska rytm! Totalt har han varit med i åtta av tio 
säsonger som arenans eldiga dansare, vilket har gjort honom till en av programmets mest 
populära profiler. 

Under fyspassen kommer du att få tänja på dina fysiska såväl som mentala gränser 
ordentligt. Aris starka röst peppar på med "jobbajobbajobba" och "kanoners"! 

 
Salsa 
Salsan dansar Aris tillsammans med Nathalie Rosenberg och där kommer du snabbt in i 
rytmen tack vare deras kompetens och härliga energi. det finns inga "jag kan inte dansa" 
under detta passet, endast glädje rythm skratt och hög energi! 


