
www.fitnesseducation.se www.halsolandslaget.se

Stockholms Universitet/Frescatihallen
den 17-19/8 2012

THE PT-THE PT-CONVENTION 2012CONVENTION 2012

HälsoLandslaget & Fitness Education  
presenterar succén från 2011

FÖR PERSONLIGA TRÄNARE INOM FITNESS, TRÄNING &

IDROTT SOM  VILL LEDA UTVECKLINGEN! 

50 Utbildare - 70 inslag inom:

Fys, Styrka & Power

Rehab & Balans

Mental Coaching Business Performance

Vikt, Kost & Hälsa

Sports Specific

Program & Metoder Functional & Cross





Välkommen till årets PT-Convention den 17-19/8 på Stockholms Universitet/frescatihallen, det designade conventet för dig som
arbetar på ett personligt sätt inom fitness, idrott och träning. Här ges de allra bästa förutsättningarna för din maximala utveckling;
personlig utbildning, unik inspiration och optimal karriärsutveckling! Aldrig förr har förutsättningarna varit bättre, intresset större och
möjligheterna fler att göra karriär. Marknadsutvecklingen inom träning och hälsa är enorm, PT är här för att stanna och 
utvecklas ytterligare!

LEVERERA RESULTAT -  AVGÖRANDE FÖR DIN FRAMGÅNG
Oavsett mål, inriktning och behov finns det en faktor som är helt avgörande för din framgång, och det är din förmåga att kunna
leverera optimala resultat, oavsett vilket mål din kund har! Den viktigaste frågan nu är, hur skall du kunna leverera det förväntade
resultatet för alla dina kunder? Det är först då kan du fortsätta att tillhöra, eller bli, den mest efterfrågade PT´n. I en tid av allt större
krav, större efterfrågan och tuffare konkurrens detta den avgörande frågan!

PT-CONVENTION ÄR SVARET
Framgången och svaret är att du som en modern PT är ständigt open-minded och öppen för kompetensutveckling både på bredden
och på djupet. PT-Convention är din unika möjlighet till maximal, optimal och unik utveckling på kort tid!  Med oslagbart hela
70 kvalitetsinslag inom 8 viktiga teman, presenterat av 50 ledande experter från 6 länder, är conventet Skandinaviens mest kompletta
forum för individuell personlig utveckling och inspiration! En garanti för optimala resultat och därmed din framgång!

THE SKY IS THE LIMIT  
Med en holistisk kompetens, där även en uttalad social och kommunikativ superförmåga ingår, är PT det mest spännande och
gränslösa framtidsyrke som träningsbranschen hittills erbjudit! Med andra ord, the Sky Is The Limit! Nu finns det inte utrymme för en
enda svag länk.  Att kunna skapa, behålla, utveckla och maximera din kundrelation, oavsett kundens nuvarande och framtida intressen,
behov och önskemål, blir din viktigaste satsning och investering. 

Välkommen
Oavsett om du redan är en etablerad personlig tränare, är i upptakten på din karriär, har för avsikt att ta steget ut att utbilda dig,
driver anläggningar eller är träningsintresserad, kan vi lova att du blir mer än nöjd.
Ditt mål är vårt mål! Tillsammans utvecklar vi branschen mot ännu högre mål. 

Anmäl dig direkt, ta ledningen!

Thomas Lindell
Programskapare och utbildningsansvarig
Grundare och VD, HälsoLandslaget ab (Fitness Education) 

NÅ DITT MÅL - LEVERERA RESULTAT 
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PT-Convention innebär utbildning, utveckling och inspiration direktanpassad för den moderna PT´ns alla behov och krav. 
Med dessa utmärkande egenskaper ges, med din vilja och ambition, de allra bästa förutsättningarna att lyckas. 

* Programmet erbjuder hela 70 olika inslag inom 8 teman: PT-Convention förser dig ny, modern, branschanpassad förstklassig kunskap i
teori och praktik som du har direkt nytta och glädje av i din verksamhet! 

* Branschanpassat program: PT-Convention är direktanpassat för den verklighet du arbetar inom, vare sig du är din egen företagare 
eller anställd på någon anläggning!

* 50 utbildare & experter: Aldrig förr har ett så kompetent, erfaret och pedagogiskt skickligt team samlats på en och samma plats 
för att med sin helhetssyn hjälpa dig att nå dina mål.

* Personlig utbildning & dialog : Med 8 olika alternativ att välja mellan vid varje tidsblock blir inte grupperna större än att 
det ges tid och möjlighet till en personlig utbildning, direktkontakt med din
utbildare och utrymme för den viktiga dialogen. 

* PreConventions: Redan under fredagen kan du välja mellan 5 nya på djupet-
workshops, med teman, innehåll och utbildare som vi vet är absolut det senaste mest
heta, efterfrågade! begränsat antal deltagare för maximal personlig utbildning.

* Favoriter i repris: Av de 70 olika inslagen kommer 10 inslag tillbaka från 2011
under rubriken ”favoriter i repris”, detta då de var extra uppskattade och
omtyckta. Denna metod är en del av vår conventionsformula sedan många år 
tillbaka.

* 60 helt nya inslag: Ett convention innebär alltid nya, fräscha inslag, Ta ledningen,
utvecklas av 60 helt nya inslag.

* 30 olika leverantörer: Alla ledande företag med produkter och tjänster som ingår
på ett naturligt sätt i ditt arbete finns på plats för att visa upp sina nya produkter
och tjänster samt att få bygga unika relationer med dig. 

* Mötesplats: Pt-Convention är mötesplatsen där du bygger nya och långsiktiga
relationer, här utbyter du erfarenheter och ideer med kolleger från hela Sverige
men även från andra länder, du möter anläggningschefer och ägare!

* Optimalt datum: Efter remiss och feedback från våra kunder konstaterar vi att det nya datumet är optimalt! Nu är man tillbaka från sin
välbehövliga semester, och terminen har ändå inte dragit igång ännu. Det innebär att du inte behöver förlora intäkter! Det innebär också
att du kan ta med dig ny, fräsch, uppdaterad top-quality-kunskap direkt in i den kommande terminen!

* Vår erfarenhet av utbildningar i allmänhet & conventions i synnerhet: Under 22 år har vi skapat och genomfört upp emot 
100 olika Conventions, allt från det första någonsin i Sverige, Reebok Aerobic & Fitness Convention 1990 i Helsingborg till en rad olika
inom elitidrott med Bosön som partner, hockey (med Hockeyförbundet), skidor (med Skidförbundet) handboll (Handbollsförbundet)
paralympics (Handikappidrottsfb) samt inom hälsa, idrottsmedicin, golf, aerobics, styrka och fys. 
PT-Convention är ett utmanande och spännande mångårigt projekt och ställer underbart stora och varierande krav på ett anpassat och
framgångsgrundande program. Redan första gången conventet lanserades i Skandinavien, dvs förra året, blev conventet en formidabel
succé! Med hela 8,55 på en tiogradig skala, där 10 maximalt, och hundratals underbart positiva omdömen från deltagare, utbildare,
sponsorer och utställare är vi mer laddade än någonsin att få leverera ett ännu bättre program och convention!

MED PT-CONVENTION KAN DU
LEVERERA DET BÄSTA!
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TESTEMONIALS - 
NÖJDA KUNDER 2011

Feedback från våra deltagare är givetvis en viktig del av en frisk utveckling! Responsen var övertygande positiv från 2011, och
flera konkreta tips och ideer har vi tagit sedan dess! Tack så mycket till er alla! Flera förslag har nu implementerats i årets
program, och bl a samlar vi nu alla leverantörer i en stor lokal och i centrum av denna erbjuds lunch och fika, en permanent
och naturlig mötesplats under convent-dagarna.

”STORT TACK än en gång Thomas! Det har varit en fantastisk helg på Bosön!” Amanda Rosell Tjugonde Puls i Malmö

Tack för ett bra convent.. Mycket bra föreläsare. Kanon! ... Hälsningar Ann och Nicke Friskvården Landstinget Gävleborg

Hej och tack för PT konventet i Helgen.Var jätte trevligt och mycket matJVill gärna lägga lite positiv feedback till nästa år från oss i
Karlstad. Tack för en härlig dag  och vi kommer säkert tillbaka nästa år. Må gott till vi ses nästa gång.  Anki, Platchef SATS Karlstad

Konventet i sin helhet - KANONBRA! Nästan FÖR mycket intressanta saker att välja mellan som gick samtidigt. Lite längre pauser
skulle dock va bra så att man hinner duscha, äta & kolla in utställarna., Anna Lissjanis, skribent i Aftonbladet Hälsa och PT på 
KTH-hallen i Stockholm

För en grym bra convention..! Benni Rattner, Göteborg

Conventionet som helhet är jag riktigt nöjd med, jag har gått därifrån med mycket energi, tankar, idéer och glädje. Tack för denna helg!
Daniela Ebler - Stockholm

Jag är helnöjd med konventet! .Tack för en grym helg! 
Mvh Fredrika Skoglund PT-koordinator och Personlig tränare SportLife Göteborg
med team - bilden til höger

Tack själv, Thomas kan bara säga det igen - DETTA ÄR DU BÄST PÅ!!!!
Strålande bra program - hörde inte en neg kommentar om ngn presentatör/
inslag- fantastiskt. Helena Arnold Delägare av The Academy, känd utbildare, 
tidigare innehavare av Täby Workout, m fl

Tack för ett jättebra konvent i helgen.Är full av ny inspiration och mycket
träningsvärk. Hälsningar Johanna Andrell 

Schema: 9.poäng av 10. Fullspäckat med grymma föreläsare.... Jonas Richard Larsryd

Först vill jag bara tacka för en SUPER / KANON helg!! Helt underbar! Jag är inte Personlig tränare än men som jag skrev tidigare så ska jag utbilda
mig till cert. Personligtränare & kostrådgivare hos The academy, börjar nu i november. Efter denna helg har jag varit hur taggad som helst att få
börja  min utbildning!! Det var verkligen som en spark i baken för att se vad PT jobbar med och hur dom går till väga osv. Super bra start för mig
som ska utbilda mig. jag vill bara börja min utbildning nu på en gång efter jag varit på conventet i helgen. SUuuper bra! Alla föreläsare jag va hos
tyckte jag va kanon. jag sög åt mig all information jag fick på varje föreläsning! Och jag har alltid vetat att jag vill jobba som personlig tränare och
så, men efter denna helg så vet jag till 200% att det är verkligen det här jag vill hålla på med!  Emma Karlson

Tack för en trevlig helg! Det var ett inspirerande upplägg och bra föreläsningar! Vi hörs och ses! 
Josefin Lillhage, Pt Exclusive Training & tid landslagssimmerska

Hej Thomas och tuuuuuuuuuuuuuuuuusen tuuusen tack för ett super lyckat convent HELA sverige har länge väntat på detta! Oerhört
proffsiga föreläsare såsom de workshop som jag besökte. Jag känner mig upplyft, inspirerad och berikad med den där berömda rygg-
gsäcken som är lättast att bära(kunskapsryggsäcken) ;). Lena Lindmark, Sport&Simhallen i  Holmsund/Obbola/Umeå

Tjena Thomas! Först och främst ska jag be om att få tacka för ett kul, intressant och välordnat konvent. Jag lärde mig en hel del nytt.
Nu till det viktigaste. Vem kom tvåa i PT-Champ tävlingen? (svar - han själv) Marcus Evaldsson, Fysiken Göteborg

Tack för ett oerhört inspirerande konvent! fantastiskt bra  föreläsare och bra pass.PT Sara Edren

En givande och lärorik helg och med andra ord ett mycket bra konvent!. Maud Helander Friskis I Norrtälje m fl

Jag tycker att det var ett grymt event med mycket duktiga föreläsare och bra och välkomnande stämning från dig och andra.
Sanna Liljefors, Stockholm

Conventet som helhet var mycket bra - en 10:a! Jag irriterar mig på att jag bara kunde deltaga fredag och lördag!
Föreläsarna höll hög klass och var inspirerande: Chefstränare Ulf Malmsten, Gerdahallen, Lund



Lic.utbiLdningar Lic.utbiLdningar 
& certkurser 2012& certkurser 2012

❊ LIC.Personlig Tränare   ❊ LIC. Träningskonsult     ❊ LIC.PT - Fys&Sports     ❊ LIC.PT - Rehab      

❊ CERT. Track & Field Fitness     ❊ CERT. Running Coach      ❊ CERT. TRX/VIPER    

❊ CERT. SKI Trainer    ❊ CERT. Olympic Lifting Coach    ❊ CERT. Flowin    ❊ CERT. Golf Trainer

❊ CERT. Hockey Trainer     ❊ CERT. Surfing   * CERT. Mental Health Coach   

❊ CERT. WeightBalanceCoach    ❊ LIC. Fitness Manager   

Bilden VIPR från Concept. 
Ta del av detta under
Convention. Boka en
kursplats!
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50 OLIKA EXPERTER FRÅN 6 LÄNDER
Det är med extra stolthet och glädje vi presenterar årets team av utbildare och experter! Kunskap, erfarenhet, branschkunskap,
pedagogisk skicklighet, social intelligens har varit de avgörande uttagskriterierna. Årets team uppfyller alla dessa krav, och teamet är ett
av de bästa vi någonsin satt samman och i PT-sammanhang av är det på världsklassnivå! Läs mer om var och en, i bokstavsordning, på
sidorna 32-44.  När man grupperar dem efter olika teman framgår det med ännu mer tydlighet vilket unikt team det är: 

INTERNATIONELLA PRESENTATÖRER 
NYA ZEELAND: Steve Jack
TYSKLAND: Dietmar Schmidtbleicher
ENGLAND: Martin Haines
ISLAND/DUBAI: Gudfinna Sigurdardottir, 
NORGE: Ola Eriksrud
PORTUGAL: Filippe Ferreirinha & Paulo Santos

HAR FRAMTRÄTT/FRAMTRÄDER FÖR NÄRVARANDE I TV
* Mårten Nylén - Biggest Loser
* Martin Lidberg - Bröllopsform m
* Jannika Hyper Larsson - Gladiatorerna nuvarande 
* Roger Zaphe - Gladiatorerna - tidigare upplaga
* Jari Ketola - Förvandlingskurser med HälsoLandslaget i TV4 Morgonsofffan
* Fredrik Nyström - BBC
* Sussi Gustafsson - Kostexpert TV4
* Fredrik Paulun - Ständig expert och paneldebattdeltagare

VETENSKAP PÅ HÖGSTA NIVÅ - 4 PROFESSORER m fl.
* Prof. Dietmar Schmidtbleicher, Dortmund, Tyskland
* Prof. Fredrik Nyström, Linköping
* Prof. Roland Thomeé, Göteborg
* Prof. Ola Eriksrud, Oslo, Norge

IDROTTSMERITER PÅ INTERNATIONELL MÄSTERSKAPSNIVÅ m fl
* Martin Lidberg - Brottning
* Niclas Grön - Skidlandslagen i Finland
* Ali Ghelem - Tennis (för bl a Robin Söderling)
* Anders Lindsjö - Tyngdlyftning
* Richard Dahan - Fotbollslandslaget med bla Zlatan
* Jari Ketola - Bob, friidrott
* Conny Håkansson - 10-kamp friidrott
* Björn Johansson - Friidrott, längdhopp
* Thomas Avebrand - Judo/jiujutso
* Hans Segerfeldt - Friidrott, löpning

ÖVRIGA YRKES- OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN SOM REPRESENTERAS
* Frilansande Master PT´s 
* Anläggningschefer & ägare
* Utbildningsföretags chefsutbildare
* Författare  
* Lärare & forskare på universitet & högskolor  

HOLISTISK UTBILDNINGSFILOSOFI
Listan kan göras lång men gemensamt för alla att man har den viktiga och nödvändiga helhetssynen för modern hälsa och 
träning, dvs vår holistiska utbildningsfilosofi

ETT UNIKT UTBILDNINGSTEAM -
FÖR DIN FRAMGÅNG 
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ETT DESIGNAT PROGRAM FÖR PT 
8 TEMAN - 70 INSLAG

1. PT PERFORMANACE - PROGRAM, METODER, TEKNIK MM
Detta tema är själva basen för personlig träning. Temat är inne i en enorm utvecklingsfas och möjligheterna är obegränsade; programutveckling, teknik,
övningar, kombinationer, PT i små grupper, partner-träning, cirkel, outdoor, bootcamp, utrustning. I år lägger vi in flera spännande nyheter kopplat till ny 
och utvecklande utrustning.

2. CROSS & FUNKTIONELL TRÄNING
Ta del av de allra senaste, mest fungerande, kreativa och variationsrika träningskoncept, program och koncept för funktionell träning, en träningsform som
idag är grunden inom mycket träning. Med eller utan ny utrustning får du konkreta program och övningar som du direkt kan använda i ditt arbete. 

3. FYSTRÄNING, STYRKA  & POWER
Fysträning är hett och rätt, med effektiv och motiverande träningsplanering, senaste forskning om hur du maximerar resultat, om muskelträning och
metabolism mm. Med uppdaterad kompetens finns det inga gränser för hur du kan utveckla dina program och vilka målgrupper du kan arbeta med;
styrketräning, power, explosiv träning, kondition, snabbhet, spänst, program, kombinationer mm mm. Kunskaper och färdigheter som alla moderna personliga
tränare behöver i konkurrensen!

4. SPORTS SPECIFIC PERFORMANCE
Intresset för olika former idrottsrelaterad träning ökar dramatiskt, både på motions- och hälsonivå som på rent prestationsinriktad nivå. 
Nu gäller det att som PT verka i framkanten även inom detta område, kunderna förväntar sig det av dig som the best PT! 
Med kunskaper och verktyg inom detta område blir du den marknadsledande och mest efterfrågade personliga tränaren även inom idrotten, 
inom såväl individuella idrotter som inom lagsporter. Men du kan använda all denna kompetens för dina tränings- och fitnesskunder också, 
dina kunder kommer kunna uppleva helt nya nivåer och höjder av personlig utveckling! Du blir ännu mer efterfrågad!

Programmet är det största, och givetvis bästa,  i Skandinavien, och troligtvis i Europa! Fördelarna med ett sådant omfattande program är:

1.  Vid varje tidsblock finns det 8 alternativ att formar ditt personliga conventionprogram utifrån, och allt finns här, på en och samma plats! 

2.  Välj att fördjupa dig inom olika teman med marknadsledande experter, med program, övningar, tekniker och planering som du inte får på annat håll.

3. Bredden, djupet, variation av föreläsningar, workshop, seminarier innebär ultimate personlig utveckling och personlig utbildning.

4. Att lära sig av de allra bästa är alltid en av de smartaste vägarna till sin egen framgång! Du träffar en mångfald av ledande experter
under samma convention! Alla karaktäriseras av sin kunskap, erfarenhet, sociala och pedagogiska förmåga samt passion för branschen i allmänhet och 
PT-Convention i synnerhet! Du bygger upp personliga relationer som du alltid kommer ha nytta och glädje av! 
“If you want to fly like an eagle, don´t go to Turkey-school”! (Torsten Hansson)
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FoRTS. SPECIFIKA TEMAN 
5A. KOST & VIKTBALANS - DET MEST CENTRALA KUNDBEHOVET
Viktbalansfrågan och behovet är utan jämförelse det mest uttalade behovet hos kunder world wide! Som en modern PT måste du kunna
matcha dessa behov på ett smart, inspirerande och inte minst effektivt sätt! 
Program, forskning, coaching, kombinationer, beteendefrågor - allt spelar in för framgång! Här finns det gränslöst mycket att göra och den PT
som inte besitter de bästa kunskaperna och verktygen kommer inte att tillhöra eliten. 
T ex medverkar superexperten Mårten Nylén, som i skrivande stund syns i TV4´s biggest Loser. Han arbetar med program utifrån ett mycket
spännande holistiskt system, Fredrik Nyström, Professor och känd i engelsk TV, har otroligt mycket nytt och spännande som du behöver kunna.
Därför lyfter nu fram både forskning och konkreta program på ett helt annat sätt än under förra årets program.  Aldrig förr har problematiken
varit så stor på både individ- och gruppnivå, för män och kvinnor, för äldre och yngre. Ta del av det senaste och mest fungerande, kombinera
olika kompetenser. 

5B. HEALTH MANAGEMENT
Kunskaper och erfarenheter om hälsoläget är en viktig del av alla tränares vardag och
kunskapsbank.  Därför kan många PT börja ta över rollen som Hälsoansvariga eller som
Hälso&Friskvårdskonsulter i olika företag och kommuner, och rent karriärsmässigt finns det goda
möjligheter till mycket intressanta förtjänster! Men för att lyckas gäller det att ha en bred kunskap
om hälsa i allmänhet, kunskap om hälsoekonomi och hälsotester samt att kunna föra ekonomiska
och affärsmässiga resonemang med beslutsfattarna! För företagsledare är det nu optimalt viktigt att
träna och utmana sig rent fysiskt, och här har du ytterligare en viktig ingång till intressanta business-
skontrakt. Ta positionen som The Champ! För att kunna hänga med i konkurrens-utvecklingen väljer
allt fler friskvårdare och hälsovetare att delta i conventet.  

6. REHAB OCH BALANS
Avgörande för kundens fysiska utveckling och mentala glädje! Oerhört många av de kunder du har
idag, eller som kommer att bli, har ont i olika muskler och leder. Du kan därför bli precis den hjälp
men längtat efter! Här får du ta del av de mest fungerande och effektiva teknikerna och metoderna!
Enligt Belastningsskadeinstitutet i Gävle har ca 50 % så pass ont i rörelseapparaten att man skulle
kunna vara sjukskriven. Sammanlagt ca 50 miljarder kostar denna ohälsa samhället varje år.
Professionella terapeuter och tränare vet att riktad, anpassad rehabträning med fingertoppskänsla i
många fall är det bästa verktyget. Ta del av de senaste och mest fungerande teknikerna, programmen
och övningarna. 

7. MENTAL COACHING & KOMMUNIKATION 
Oavsett vad du kan nu och kommer att lära dig inom andra områden, besitter du inte färdigheter i den klassiska konsten att coacha dina
kunder på ett mentalt sätt kommer du ej att tillhöra PT-Eliten! Att veta det rätta är inte detsamma  som att göra det rätta, din mentala 
coachande roll kommer bara att bli viktigare och viktigare. 

8. PT BUSINESS PERFORMANCE© 
Ta din business direkt till nya och högre höjder. Ett succé tema under 2011, och i år matchas det ökande intresset med ännu fler inslag av
praktisk tillämpningsbar know-how, direkt från framgångsrika verksamheter!  Temat passar både dig som är anställd PT, egen företagare,
träningschef, driver eller äger anläggningar! Ta del av grundläggande och effektiva kunskaper samt den avgörande spetskompetensen inom
försäljning, marknadsföring, kommunikation, strategier, affärsplaner, projektplaner, PR, sociala medier, varumärkespositionering. 
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10 VIKTIGA SKÄL ATT DELTA ! 

1. ÅRLIGT ÅTERKOMMANDE BRANSCHCONVENTION 
PT-Convention innebär alltid den bästa möjligheten att kunna uppdatera sina kunskaper. trimma sina färdigheter, lära sig det senaste och mest fungerande,
utvecklas och inspireras. 

2. ETT SPECIALDESIGNAT PROGRAM MED HELA 70 OLIKA INSLAG INOM 8 TEMAN
Att kunna välja sitt eget program ur en så omfattande meny med så många ledande experter är helt unikt och perfekt för din utveckling. 
Det är här allt det bästa, mest fungerande, senaste och hetaste erbjuds. Här finns allt du behöver för att lyckas och ligga i framkant och du behöver ej
söka det någon annanstans! PT-Convention blir också en oslagbar resurs för dig/er som driver en anläggning.  Anmäl hela personalen eller en grupp, välj
olika inslag och internutbilda er sedan på hemmaplan. 

3. PREMIÄR-INSLAG 
Våra Conventions erbjuder alltid det senaste, och i år presenteras ett stort antal inslag och presentatörer för första gången på arenor och form som
detta. Allt för att du alltid skall kunna vara i framkanten! 

4. PRECONVENTIONS
Välj att fördjupa dig ytterligare inom olika teman med marknadsledande experter, med program, övningar, tekniker och planering som du inte får på annat håll.

5. UNIKT EXPERTTEAM
Med 50 av de allra mest framträdande och kunniga experterna från 6 länder kommer du att utbildas och utvecklas långt utöver det vanliga! 
Alla karaktäriseras av sin kunskap, erfarenhet, sociala och pedagogiska förmåga samt passion för branschen i allmänhet och PT-Convention i synnerhet! 
Att lära sig av de allra bästa är alltid en av de smartaste vägarna till sin egen framgång! 

6. NÄTVERKANDE 
Träffa dina branschkolleger från hela Sverige och andra länder, utbyt erfarenheter och ideer!
Möt leverantörer, träffa och diskutera din personliga utveckling med de ledande
utbildningsföretagen. Passa på att lära känna våra utbildare och presentatörer och bygg
ovärderliga relationer med anläggningschefer och ägare. Med branschledande leverantörer
skapar du mångåriga samarbetsmöjligheter. PT-Convention är den ledande mötesplatsen för alla
som vill nå sina mål!

7. TRÄNINGSPRODUKTER I PRISET 
VÄRT 1 695 KR
Anmäl dig till det kompletta conventet, dvs både lördag och söndag och få en gratis produkt
värd 1 695 kr.  Välj mellan Karhu löparskor, Under Armour-kläder, Suunto pulsklocka, Flowin-kit
och Casall träningsställ. Val och storlek anges vid anmälan och produkten får du i samband med inregistreringen.Läs mer på hemsidan om exakt vilka
produkter det är.

8. STOCKHOLMS UNIVERSITET/FRESCATIHALLEN 
Stockholms Universitet/Frescatihallen erbjuder gränslösa möjligheter till ett lyckat convention, med underbara ytor både inomhus och utomhus,
teoretiskt och praktiskt.  Med ett centralt läge i Stockholm, endast några minuter med tunnelbana eller buss från city, är det tillgängligt för alla på ett
enkelt sätt. 

9. TIDPUNKT
Conventet äger från och med i år rum innan högsäsongen börjar, vilket innebär att du inte förlorar intäkter och att du kan ta med dig din uppdaterade
och nya kunskap direkt in i terminens arbete. Sommar är också en perfekt tid för outdoor-inslagen och inte minst en underbar tid i Stockholm!

10. UTSTÄLLARE & SPONSORER
Noggrant utvalda leverantörer med produkter och tjänster som du får direkt nytta och glädje av i din verksamhet. Samtliga utställare och sponsorer ser
fram emot att få träffa dig, och diskutera framtida samarbetsmöjligheter. Mycket värdefullt för dig och din karriär!
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59. Funktionella höftbesvär
hos löpare - vad gör du som 
framgångsrik personlig tränare?

Anders Benktander (T)  
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PROGRAMÖVERSIKT CONVENTION 18/8                                               

PROGRAMÖVERSIKT PRE-CONVENTION 17/8 - V           

PROGRAMÖVERSIKT CONVENTION 19/8                                          

7.00-8.20 Inregistrering 

PT CHAMP-TÄVLING - TESTA DIN FORM!

12. FLOWIN Sports Performance
System - ett succékoncept för
optimal fys inom fotboll m fl

C. Håkansson & Int. Gästexpert

9. Kombinationsträning
Utvecklar effektivt styrka, balans,  smidig-
het & koordination, för dig & dina kunder

Martin Lidberg (W)

26. Snygg naken med Trippel-F! 
Många kunders mål är att få en snygg

kropp! Med Trippel-F får de så mkt mer!!
Frida A. Werander (W)

51. Movement Preparation  
Self-Myofascial Release (SMR) för bästa

prestation & minskad skaderisk 
Erik Börjesson (W)

28. “Running for Life” 
Workshop för både PT-kunder med
olika mål, och din egen performance

Hans Segerfeldt (W/U)

18. TRX Rip Trainer 
Programnyhet i TRX-familjen som 
bygger på Integration & Power!

Seth Ronland (W)

49. Maxperiodisering -
för maximal superkompensation &
maximala resultat! Favorit i repris

Joakim Dettner (T/F)

1. Holistic Performance
Strategies for Mind-Body-Energy

Professionals - for optimal performance
Steve Jack (W) (E)

35. Professionell Programdesign
Du bygger inget annat än det som

står i din klients program!
Joakim Dettner (T)

10. Team Training - favorit i repris 
En tränare, flera klienter, samma energi och
kvalité. Framtidens träningsform är här. 

Jonas Lissjanis (W/F) 

57. Sports Combine
Integrerad kvalitativ och glädjefull

träning för PT från Idrott
Jonas Lissjanis (W)

2. Ultimate Muscle System
Komplett kombifyspass med styrka,

snabbhet & uthållighet. 
Jari Ketola (W) 

3 . Styrketräning för optimal
muskelutveckling. Unik kunskap
direkt från världsledande forskning!

Prof Schmidtbleicher (T)

27. Practical aspects of using
plyometric training. Den senaste
forskningen & program för olika behov
Prof Dietmar Schmidtbleicher

11. ViPR - Evolutionen av
frivikter är här! Passar både för
personlig träning & gruppträning. 

Seth Ronland (W)

60. 3D Functional Tennis
Förbättra din tennis med ett funktionellt

perspektiv. Gör som världseliten!
Ali Ghelem (W)

4. Track & Field Fitness 
Favorit i repris. Med basen i friidrott
kan du som PT skapa nya program

Ronny Kvist  (W/F)

lunch & utställarbesök

fika & utställarbesök

lunch & utställarbesök i expoytan

fika & utställarbesök

Välkomsthälsning, fika & utställarbesök i expoytan

fika & utställarbesök

25. Maximera förbränningen 
Multiprogram för optimal för-

bränning & bodyshaping. favorit i repris 
Jari Ketola (W) (F)

52. Integrated Sport & fitness
for ultimate supershape -effektiva
& motiverande program från Portugal 

F. Ferreirinha & P. Santos  (W)

44. Golf Biomechanical
workshop - Nya dimensioner om
svingens biomekanik - slå långt!

Martin Haines (W)

36. Optimal träning för
längdskidor! Komplett tränings-

pussel av förbundskapten & Lic.Fystränare 
Niclas Grön  (W)

33. Har du rätt psyke och vilja
för att lyckas!? En tuff klass som
sätter dina begränsningar på prov.
Jannika Hyper Larsson (W)

34. Crossfit SOLID - Gör det
vanliga ovanligt bra! Vanliga rörelser
i ständigt varierade kombinationer. 

Karl Dyall & Andreas Byfeldt

50. Russian Kettlebell Challenge
Välutvecklat träningssystem för säker
och rolig träning + snabba resultat!

Stina Albihn (P)

19. Outdoor PT
Det är inne att träna ute. Program,

övningar och metoder för bästa resultat
Katarina Woxnerud (W/U)

42. Semi Personal Training - 
maximera tid & resultat. 

Varför är den nya trenden ar en vinnare!?
Gudfinna Sigurdardottir (W)

17. PT-träning för max
muskelutveckling. Att vara PT
för klienter med höga ambitioner.

Roger Zaphe (W)

58. Intelligent Training
System - for ultimate performance
“BioMechanical coach workshop”

Martin Haines & Jonas Morin(W)

20. Olympic Weight Lifting 
the key to ultimate performance -

kräver rätt teknik, program, periodisering
Anders Lindsjö (W)

43. PT Run Coach - Outdoor-
trenden ger nya spännande kundgrupper.
Vinn förtroende, träna rätt, bli bättre!

Conny Karlberg (W)

41. Att skapa resultat med
Mårten Nylen! Hur gör man för
att skapa "Biggest" resultat i stegform 

Mårten Nylén (W)

PT-PROGRAM  
METODER

FUNCTIONAL 
CROSS

PT-PROGRAM  
METODER

FUNCTIONAL 
CROSS

FYSTRÄNING  
STYRKA
POWER

SPORTS 
PERFORMANCE -

FRÅN IDROTT TILL PT
& IDROTTSSPECIFIKT 

AVSLUTNING, PRISUTDELNING, UTLOTTNING AV PRISER

B. RUNNING FOR LIFE ©
Här får du som PT & TräningsCoach
allt du behöver för att utvecklas själv
och ge dina kunder det allra bästa. 
Utvecklas av Sveriges bästa löpare! 

Hans Segerfeldt (W)

A. FUNCTIONAL MOVES©

FÖR PT & SMALL GROUP
Ett träningssystem för funktionell

och atletisk helhetsträning.
Magnus Ringberg & Christina
Sivertsson, The Academy (P)

D. TRACK & FIELD FITNESS
Använd grunderna inom friidrotten
för generera den mest effektiva
träningen för dina kunder. 

Favorit i repris
Ronny Kvist & Jari Ketola (W)

C. FEE BASED GROUP
TRAINING SYSTEMS

Key functional group training program
that generates amazing results, is
loads of fun and maximises profits.

Steve Jack (W)

Inregistrering, Upptaktsmingel 

11.30-13.00 Registrering 



6. Frontlinjen vid rehab av
motions & idrottsskador 

avgörande kunskap hos en modern PT
Prof. Roland Thomé (T)

8. Marknadskampanjer 
som ger dig heta “intressenter”!  

Björn Johansson (T)

63.  Personal Leadership -
Leader of one leader of many - Personal
leadership as the key to greatness

Steve Jack

45. HPI Nya Konditionstest
som ett unikt verktyg för Personlig
tränare! Mäta-sätta mål-utvärdera. 

G. Andersson A.Wallin

7.  Prestation i en föränderlig
värld - mod att möta din och 

dina kunders framtid?
Johan Plate (T)

13.  Hälsoprofilbedömning och
Hälsoscreening för motiverande

och återkommande kunder.  
P. Riquelme & A. Wallin (T)

14. Hur du screenar av 
din kunds obalanser och 
optimerar träningen.  
Carita Lesche (W)

5. LCHQ - lågkolhydratkost
för träning, hälsa och viktminskning

Fredrik Paulun (T)

22. Unikt Rehabkoncept
á la Zlatan. Från rehabiliteringsträning

till full idrottsaktivitet
Richard Dahan (W)

23. Möjligheternas Språk - 
kommunicera och instruera på 

en hög nivå som PT. 
Catrin Engström (T) 

15. Psykologi & träning
Kunskapsområde som är avgörande
för framgång. Utmana dina tankar! 

Johan Plate (T)

24. PT-Success1Ändra fokus - välj 
att bli framgångsrik. Kunskap & tips.

a. Benny Johansson (T)
b. Dennis Brunholtz (T)

16. SOLO TO STUDIO 
Create your own development plan to fast
track into your very own PT Studio

Steve Jack (T)

31.  Mental Coaching-spelar roll
för framgång ! Vad är det för

hemlighet människan som lyckas besitter?
Jannika Hyper Larsson (T)

64. PT sälj PT!
En PT har ofta hög träningskompe-

tens men hur är det med säljtekniken?
Conny Karlberg

46. Strength Training in
Muscular Rehabilitation!

Senaste forskning & träningsmetoder. 
Prof. D Schmidtbleicher

48. Framgångsrik PT-
verksamhet mot företag & org.
Konsten att sälja in, planera & driva PT!

Per Vikman (T)

30. Maximera din träning, sätt
fokus på dina fötter! Med kunskap
från OS-nivå till nytta för hälsa & rehab 

Örjan Yttreus

56. SOLO TO STUDIO 
Create your own development plan to fast
track into your very own PT Studio

Steve Jack (T)

29.  The Ultimate Weight-
Balance-Programme! Metoder,
program, koncept, hormonbalans mm

Steve Jack 

54. Rörlighet, stabilitet och
prestation - en och samma sak?
För en unik & funktionell förståelse

Parnevik-Muth/Eriksrud/Ghelem 

47. Styrketräna hjärna! 
Muskler i all ära, men toppformen
kräver att huvudet är påskruvat!

Frida A. Werander

39. Balans mellan prestation
och återhämtning - metoder
från bl a elitidrott på OS-Nivå!

Anna Olsheimer

40. Make big business happen
PT-management for all PT´s,

and managers.
Steve Jack (T)

53. De senaste koströnen -
forskning & rekommendationer.  För bästa
resultat krävs fokus på kost och  träning.

Susanne Gustafsson (T) 

37. Ännu mer forskning &
vetenskap & metoder, kunskaper
som är avgörande för din framgång!  

Fredrik Nyström (T)

38. Knä och axelproblem, eller!?
Ställ rätt diagnos och ge specifika
övningar! Favorit i repris!
Thomas Avebrand

55. Världens bästa jobb!
Bli ännu bättre på att hjälpa dina kunder
och samtidigt hitta nya säljargument?

Clas Jonsson

WEIGHT BALANCE
NUTRITION
HEALTH -

MANAGEMENT

REHABTRÄNING
PRE-REHAB
SKADELÄRA 
BALANS 

MENTAL COACHING
MOTIVATION
LEADERSHIP

PT MANAGEMENT
BUSINESS-

PERFORMANCE 
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7.30-
8.30
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10.45-
12.15

12.15-
13.45

13.45-
15.45

16.45-
18.15

15.45-
16.30

8.30-
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10.00-
10.45

10.45-
12.15

12.15-
13.30

13.30-
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                                       VÄLJ ETT INSLAG PER TIDSBLOCK - LÄS MER FRÅN S.23 

    VÄLJ MELLAN 5 ALTERNATIV - LÄS MER PÅ SIDAN 20! 

                                  VÄLJ ETT INSLAG PER TIDSBLOCK - LÄS MER FRÅN S.27 

7.00-8.20 Inregistrering

PT CHAMP-TÄVLING - TESTA DIN FORM

21. Aktuella forskningsrön om
* bästa kost för viktminskning och hälsa
* hård träning för resultat & förbränning

Prof. Fredrik Nyström (T)

32. Den moderna säljstrategin
belyser alla utmaningar inom försäljning
av PT och hur du kommer till avslut.

Björn Johansson (T)

62. Trigger Point
Ett måste för PT´s med kunder som har
problem med fötter, hälsenor och knä! 

Seth Ronland

lunch & utställarbesök

lunch & utställarbesök

fika & utställarbesök

fika & utställarbesök

fika & utställarbesök

fika & utställarbesök

61. Trigga – träna!  (Fys-inslag)
Vissa muskler ”sover” sig igenom större
delen av livet. De låter andra muskler ta
över arbetet. Katarina Woxnerud

E. Olympic lifting school 
Unik workshop om rätt teknik,

program, periodisering.  Lyft dina pt-kunder
och/eller idrottskunder till en 

helt annan nivå inom träning & idrott
Anders Lindsjö (P)

Inregistrering, Upptaktsmingel

Programförklaringar
W= workshop, med fokus på teori och/eller praktik

T= föreläsning, teoretiskt inslag
E= inslaget presenteras på Engelska

U= inslaget sker utomhus
F= Favorit i repris från 2011
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A. FUNCTIONAL MOVES® FÖR PT & SMALL GROUP. 
MAGNUS RINGBERG & CHRISTINA SIVERTSSON, THE ACADEMY
Functional Moves® är ett träningssystem för funktionell och atletisk helhetsträning. Träningen
integrerar stabilitet, styrka, rörlighet och kondition i framtagna modulupplägg som kan nivå-anpassas
från motionär till elit. Functional Moves® har som mål att ge kunden en utveckling av rörelsekvalitén,
samspelet mellan nerv-muskel, samtidigt som den fysiska kvalitén stärks och det ger tankesättet att varva
medvetande stabilitetsträning med traditionella och tuffa fysrörelser i en helhet, både i modulerna och i rörelserna.
Rörelseanalyserna som kan göras i samband med träningen ger kunden en tydlig ökad kroppskännedom och leder
dem mot önskvärda resultat i sin träning. På den här workshopen får du insikt i hur du som personlig tränare kan
använda Functional Moves® träningsupplägg, rörelseanalyser och feedbacksystem IGC – instruktion, guidning,
coaching - till dina kunder, en och en eller som small group training.

Fredag den 17/8 kl 13.00-17.00, anmälan & pris - se näst sista sidan. 

PRE-CONVENTION DEN 17/8 
VÄLJ MELLAN 5 OLIKA WORKSHOPS PÅ DJUPET

B. RUNNING FOR LIFE - HANS SEGERFELDT
En workshop i praktik (byt om) och teori med en av landets bästa löpare genom tiderna som din utbildare. 
Här får du som PT och TräningsCoach allt du behöver för att utvecklas själv och ge dina kunder det allra bästa för
just deras personliga utveckling, en unik möjlighet att ta del av vad löpning verkligen är utifrån filosofin
" Cut the crap o back to basic".
* Anaerob och aerob träning. Varför behöver vi bägge?   
* Annan extraordinär träning för löpare. 
* Program & metoder 
* Löpteknik   
* Löparkost.
* När, hur och varför?
* Mental förberedelse 

Fredag den 17/8 kl 13.00-17.00, anmälan & pris - se näst sista sidan. 

C. FUNCTIONAL GROUP TRAINING SYSTEMS FOR MAXIMISING PROFITS - 
STEVE JACK - EN AV EUROPAS MEST EFTERFRÅGADE KONSULTER INOM PT ÄR PÅ PLATS! 
With all the hype about functional training, and the growing trend of small group training, putting together highly
profitable functional training group program is the way to not only leverage your time, increase revenues, but also
bring a whole lot of fun and excitement to your studio, club, or park. Learn how to create Functional Group Training
Systems so that you have a turn key system that generates amazing results, is loads of fun and brings home the
profits. In this workshop you will not only get to learn the way to program groups but get to physically experience a
high energy session in motion. Bring your A game!

OBS! Workshop på engelska

Fredag den 17/8 kl 13.00-17.00, anmälan & pris - se näst sista sidan. 

D. TRACK & FIELD FITNESS - RONNY KVIST & JARI KETOLA . 
FAVORIT I REPRIS FRÅN 2011
Ett helt nytt sätt att träna dina kunder! Program/pass som kan köras både inomhus och
utomhus. Använd grunderna inom friidrotten för generera den mest effektiva
träningen för dina kunder. Det går lika bra att köra kunderna enskilt eller i mindre grupper. Under denna dag kommer
du att få med dig färdiga program på olika nivåer med olika inriktning, men allt bygger på samma bas. Eftersom 
friidrotten bygger sin träning på alla de grundläggande fysiska egenskaperna, är detta den mest kompletta träningen!
Passen innehåller, uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet, koordination samt power. Detta kommer att ge dig stora
fördelar som gör att du som PT kan lyfta träningen till helt nya nivåer och ha mycket mer att erbjuda dina kunder.

Fredag den 17/8 kl 13.00-17.00, anmälan & pris - se näst sista sidan. 

E. OLYMPIC LIFTING SCHOOL - ANDERS LINDSJÖ
Med av Sveriges bästa tyngdlyftare genom tiderna och därtill rutinerad och efterfrågad utbildare, föreläsare, fystränare
och personlig tränare ges du möjligheten att utveckla ditt kunnande, i praktik och teori, långt utöver det vanliga.  
Med denna workshop inom Olympiska lyft kommer du att kunna föra dina kunder, PT-kunder och eller 
idrottskunder, till en helt annan nivå av performance; styrka, explosivitet form och balans. 

Fredag den 17/8 kl 13.00-17.00, anmälan & pris - se näst sista sidan. 
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INSLAG LÖRDAG DEN 18/8  
KL 8.30-10.00

1. HOLISTIC PERFORMANCE STRATEGIES FOR 
MIND-BODY-ENERGY PROFESSIONALS - STEVE JACK 
Peak performance requires merging the mind, body, and energy triad. This workshop
explores how you can work with your clients holistically across all of these
components to align the mind body and energy to create optimal health and well-
being. Learn how work with subconscious belief patters, release emotional blocks in
the fascia, and assess chakra function, improve movement patterns through mobilizers
for the fascia and develop a holistic strategy that works with your client across all
levels.
W/E= Workshop på engelska

2. ULTIMATE MUSCLE SYSTEMS - JARI KETOLA, THE ACADEMY
Här ger Jari dig kunskap om fyspass med betoning på styrka, snabbhet och uthållighet.
Presenteras som personlig träning men kan också användas som ”small group
training” d v s pt grupper eller inspirera till dina cirkel & fyspass inom gruppträning.
Låt Jari vägleda dig till träning som optimerar ditt och dina kunders fysiska 
välbefinnande och prestation. 
W= Workshop i praktik och viss teori

3. STYRKEUTVECKLING FÖR OPTIMAL TRÄNING - 
PROF. DIETMAR SCHMIDTBLECIHER
The transfer of results obtained from training methods and procedures in high
performance sports offers good chances in therapy and economy.
The presentation describes a model consisting of several phases in muscular
rehabilitation. After a possible immobilization a sensory orientated proprioceptive
training is necessary if disturbances of the afferent set were present. Other
prerequisites before the beginning of a strength training are enough local muscular
endurance and a good range of motion. Strength training methods are directed to
hypertrophy, intra-muscular coordination and to slow and fast stretch-shortening-cycles.
Injured athletes need additionally training regimen to avoid future reinjuries.
T/E= Föreläsning på engelska

4. TRACK & FIELD FITNESS - RONNY KVIST. Favorit i repris
Se även det längre inslaget under Preconvention den 17/8.
Ett helt nytt sätt att träna dina kunder! Program/pass som kan köras både inomhus
och utomhus. Använd grunderna inom friidrotten för generera den mest effektiva
träningen för dina kunder. Det går lika bra att köra kunderna enskilt eller i mindre
grupper. Program på olika nivåer med olika inriktning, men allt bygger på samma bas.
Eftersom friidrotten bygger sin träning på alla de grundläggande fysiska egenskaperna,
är detta den mest kompletta träningen! Passen innehåller, uthållighet, styrka, rörlighet,
snabbhet, koordination samt power. Detta kommer att ge dig stora fördelar som gör
att du som PT kan lyfta träningen till helt nya nivåer och ha mycket mer att erbjuda
dina kunder.
W= Workshop i praktik och viss teori, och en favorit i repris från 2011.

5. LCHQ - LÅGKOLHYDRATKOST FÖR TRÄNING &
VIKTMINSKNING - FREDRIK PAULUN
En av Sveriges mest etablerade och ansedda kostexperter presenterar konceptet LCHQ,
vilket står för Low Carb High Quality och som innebär en kolhydrat-reducerad kost med
tonvikt på hälsa, viktminskning och träning. Näringsfördelningen är optimerad för att ge
energi till hjärna och muskler för att undvika brister eller överskott på enskilda
näringsämnen. Även intaget av rätt fetter, antioxidanter, vitaminer och mineraler är i fokus.
Fredrik har under många år legat i den absoluta framkanten och nu får du en spännande
möjlighet att ta del av Fredriks mångåriga erfarenhet och spetskompetens, vilket du får
direkt nytta av i ditt arbete med kunder med olika mål och behov. 
T= Föreläsning

6. FRONTLINJEN VID REHAB AV MOTIONS- & 
IDROTTSSKADOR - HAR DU VERKLIGEN KOLL PÅ VAD SOM
FUNGERAR!? - PROF. ROLAND THOMEÉ
Var med på en spännande resa om effekten av träning vid rehab av idrottsskador.
Många håller fast vid gamla och bevisligen overksamma metoder. Det är dags att gå
vidare!Ett unikt tillfälle att ta del av kunskaper från en av landets mest kunniga och
ansedda inom området. Förutom forskning driver Roland bl a en egen framgångsrik
rehab- och träningsanlägggning i Göteborg där ett stort antal elitidrottare och
motionärer får ta del av hans framgångsrika koncept. 
W= workshop i teori & praktik

7. PRESTATION I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD - MOD ATT MÖTA
DIN OCH DINA KUNDERS FRAMTID? JOHAN PLATE
Framtidens utmaningar kommer att kräva ett nytt sätt att tänka & vara. Är du
beredd? Teori varvas med praktik med humoristiska förtecken.Ta det viktiga steget
och bli en mästare även inom detta beteendeområde, garanterat en lönsam och
framgångsrik satsning.
T= workshop i teori

8.. MARKNADSKAMPANJER SOM GER DIG HETA 
“INTRESSENTER” - BJÖRN JOHANSSON
I denna föreläsning får du kunskap om vad som skall ingå i ett marknadsförings-
budskap som fungerar. Du lär dig strategier som skapar ett flöde av inkommande
intressenter. Ta del av metoderna som lockar nybörjaren att vilja köpa PT. 
T= workshop i teori

KL 10.45-12.15

9. KOMBINATIONSTRÄNING - MARTIN LIDBERG
Kombinationsträningen utvecklar effektivt förmågor som styrka, balans, smidighet och
koordination både hos dig själv eller för dina klienter. Med hjälp av bland annat
kombinationsträningen så lyckades Martin Lidberg att uppnå sina idrottsliga mål och
drömmar när han blev världens bästa brottare. Nu har även du chansen att få pröva
på och lära dig denna effektiva träningsform där du eller dina klienter kan utveckla
kvalité.. Det är även en mycket effektiv träningsform för att förebygga skador,
eftersom man utvecklar samspelet mellan styrka och balans genom dem olika
övningarna. I denna träningsform arbetar man mestadels i par med sin träningspartner
som belastning eller motstånd. Tanken är att alla ska kunna delta, gammal som ung,
svag som stark, då alla arbetar efter sin egen förmåga. Detta är ett roligt och givande
träningspass som du kommer att ha stor nytta av både för dig själv och för dina
klienter. W= Workshop i praktik & teori

10. SMALL GROUP TRAINING - SUCCÉN ÄR  ETT FAKTUM!
Favorit i repris - JONAS LISSJANIS
En hörnsten inom Crossfit är att skapa en ”allroundidrottare”. Träningen ska vara
bred och generell eftersom verkligheten straffar specialisten.Centralt i Crossfit är
stor variationen i träningen. Övningarna är funktionella och med det avser man
naturliga rekryteringsmönster och rörelser som involverar hela kroppen. Förbered dig
på en fartfylld klass med hög intensitet! Ta del av olika program och övnings-
kombinationer som gör dig till en mycket uppskattad personlig tränare för olika
målgrupper och dess individuella behov. 
W= Workshop i praktik och viss teori

11. ViPR - EVOLUTIONEN AV FRIVIKTER ÄR HÄR! SETH RONLAND
ViPR är redskapet som tar dig genom alla tre plan av rörelse med gravitation och
underlagsreaktion som komponenter. Workshopen kommer bestå av en teoretisk del
och en praktiskt del för att förstå syftet med ViPR. ViPR är ett redskap som kan
användas av alla oavsett fysisk nivå. Passar utmärkt både för personlig träning och
gruppträning. W= Workshop i praktik & viss teori 

12. FLOWIN SPORTS PERFORMANCE SYSTEM -
ETT SUCCÉ-KONCEPT FÖR OPTIMAL FYS INOM FOTBOLL M FL
CONNY HÅKANSSON MED INTERNATIONELL SUPERSTAR, 
(besked om vem det blir kommer under våren)
Som tränare eller sjukgymnaster till idrottsmän är en av de största utmaningarna att
utveckla övningar och träningsprogram som höjer prestationsförmågan och leder till
ökad funktionalitet. Grundarna av Flowin är nu också glada av att kunna börja dela med
sig av erfarenheter från den internationella scenen av hur redskapet används som
komplement för prestation och framgång.
W= Workshop i praktik och viss teori

13. VERKTYG FÖR MOTIVERADE OCH ÅTERKOMMANDE KUNDER.
HÄLSOPROFILBEDÖMNING OCH HPI HÄLSOSCREENING I
PROGRAMVARAN PLUSTOO
PATRICIO RIQUELME & ANDERS WALLIN
En utmaning för Personliga Tränare i dag är att skapa motiverade och återkommande
kunder. Hälsoprofilbedömning (HPB) är den ledande metoden för att motivera 
människor till livsstilsförändringar och träning och vi visar varför HPB är perfekt
verktyg för Personliga Tränare. HPI Hälsoscreening är webbaserad och speciellt
utvecklad både för att kartlägga organisationer/företag och för att identifiera deltagare
med behov av livsstilsförändring och träning. Vi berättar hur du som Personlig Tränare
kan erbjuda ett stort och unikt mervärde för organisationer/företag genom HPI
Hälsoscreening. Programvaran Plustoo används för att registrera data, för att kunna
följa utveckling under tid och sammanställa statistik.
T= Workshop i teori

14. HUR DU SCREENAR AV DIN KUNDS OBALANSER OCH
OPTIMERAR TRÄNINGEN - CARITA LESCHE, THE ACADEMY
I den här workshopen så kommer vi gå igenom tester för att hitta muskel-svagheter
och rörelseinskränkningar på din kund. Det är enkla tester som kan utföras av alla
med minimal utrustning. Vi kommer även lätt beröra övningar som kan användas för
att korrigera kundens problem. Med de här verktygen kan du optimera deras träning
och hindra kunden från att fortsätta träna i fel rörelsemönster, vilket annars kan leda
till obalanser och i värsta fall skador. 
W= Workshop i praktik & teori

15. PSYKOLOGI OCH TRÄNING - DET AVGÖRANDE
KUNSKAPSOMRÅDET - JOHAN PLATE
Hur kan man på ett bra sätt kombinera träning, familj och arbete och hur kan
kunskap om (idrotts-)psykologi till vara hjälp i denna process! Plate utmanar och sätt
fart på tankarna. Johan många års framgångsrika arbete inom träning, idrott och hälsa
kan nu du direkt ta till dig i ditt fortsatta viktiga arbete med olika förvandlings-. och
förändringsprocesser. Plate lämnar ingen deltagare oberörd! 
T= föreläsning

16. SOLO TO THE PT-STUDIO - FOR INDEPENDEND PT´S 
STEVE JACK  (ett unikt tillfälle!)
So your an independent PT on your own or in a club and your dreaming of your very own
PT studio. Learn the secrets of turning your dreams into a reality in a step by step how to
get started from being solo personal trainer to studio owner, understand the mind set,
learn how to spot opport-unities, how to put together a proposal and pitch, understand
staffing issues, discover insider secrets, look at different business models for success, and
create your very own development plan to short cut studio success. 
T/E - teoretisk workshop/engelska
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INSLAG LÖRDAG DEN 18/8  
KL 13.45-15.45

17. PT-TRÄNING FÖR MAX MUSKELUTVECKLING. ATT VARA PT
FÖR KLIENTER MED HÖGA AMBITIONER!
ROGER ZAPHE
”Jag jobbar själv endast med de klienter som har de högsta ambitionerna, en växande
kund-skara” säger en legend på inom området, Roger Zaphe. Här lär du dig
grunderna för att kunna tillfredsställa de allt fler krävande klienterna. En workshop i
teori och praktik som betonar Maxpass (muskelhypertrofiträning), mental inställning,
mat/kosttillskott, muskelprioritering/balans - allt det du behöver för att kunna utöka
din klientgrupp och bli ännu mer framgångsrik!
W= Workshop i praktik och teori

18. TRX RIP TRAINER - SETH RONLAND
RIP är senaste tillskottet i TRX-familjen och bygger på Rotation Integration och Power.
Med detta simpla redskap kan vi träna var som helst, när som helst och vem som helst.
Passar utmärkt både för personlig träning och gruppträning.  Workshopen består av både
teori och praktik. RIP tar dig genom 3 plan av rörelse och ställer krav på både
rörelsefunktion, stabilitet och kraft. 
W= Workshop i praktik och viss teori, och en utvecklad favorit i repris från 2011.

19. UTOMHUSTRÄNING - ATT TRÄNA UTE ÄR INNE!
KATARINA WOXNERUD
Allt fler flyttar vissa träningspass utanför gymmets eller hemmets väggar. Vad kan man
göra och vilka alternativ finns? Här får du prova enkla och billiga redskap som du kan ha
med dig på utomhuspasset. Program för olika mål och nivåer, garanterat effektivt,
inspirerande och energiskapande
W/U= Workshop i praktik, utomhus

20. OLYMPIC WEIGHT LIFTING - ANDERS LINDSJÖ
favorit i repris
Utveckla fys och power genom tyngdlyftning. Analys och teknikträning av olympiska lyft
med en av Sveriges mest framgångsrika tyngdlyftare och Olympier, utbildare och
personlig tränare.  Anders presenterar ett unikt verktyg för att enklare analysera ryck
och stöt för att komma fram till vilken insats som krävs för att utveckla teknik & specifik
styrka hos dina kunder.Teknikgenomgång och program för olika behov, mål och nivåer. 
W/F = workshop/favorit i repris

21. a. ÄR DET FETT SNARARE ÄN KOLHYDRATER SOM HÅLLER
DIG SUND, SMAL O SPÄNSTIG LÄNGE 
b. AKUTA EFFEKTER AV HÅRDTRÄNING OCH LÖPNING
PÅ STRESSHORMONER OCH OMSÄTTNING/FÖRBRÄNNING
PROF. FREDRIK NYSTRÖM
Aktuella forskningsrön om vilken kost som är mest lämpad att minska vikt, förbättra
blodfetter samt förebygga åderförkalkning.  Akuta effekter av hård löpning på stress-
shormoner samt metabolism diskuteras också, allt med hård träning kanske inte är av
godo? Traditionellt har en fettfattig kost förespråkats som lämplig för att minska i vikt
samt för att förbättra riskfaktorer för åderförkalkning. Nyare data där man jämfört kost
som innehåller mycket kolhydrater med högfettkost (och lågt kolhydratinnehåll) har
emellertid ofta visat såväl bättre viktnedgång som bättre blodfetter för högfettkosten
och en statlig utredning om mat vid diabetes slog nyligen fast att de gamla fettsnåla
kostråden står på mkt bräcklig vetenskaplig grund. 
T= Föreläsning med praktisk förankring

22. ETT UNIKT REHABKONCEPT - FRÅN REHABILITERINGS-
TRÄNING TILL FULL IDROTTSAKTIVITET, GÖR SOM BL A ZLATAN
RICHARD DAHAN
Från rehabiliteringsträning till full idrottsaktivitet - hur stegrar man sin träning på ett
optimalt sätt efter en skada? Med utgångspunkt från bålstabilitetsträning presenteras
en trappstegsmodell för hur man kan stegra belastningen i styrke- och funktions-
övningar med fokus på kvalitet, utförande och funktion. Hur skiljer sig övningarna och
strategin i rehabiliteringsträningen från friskvårdsträningen om det finns en skada
eller ett smärtproblem i botten? Gör som ett stort antal kända elitidrottare, lag 
och landslag, låt dig utvecklas av Richard Dahan! W= Workshop i praktik och viss teori

23. MÖJLIGHETERNAS SPRÅK - KOMMUNICERA OCH
INSTRUERA PÅ EN HÖG NIVÅ. CATRIN ENGSTRÖM, The Academy
I denna föreläsning arbetar vi igenom vad du behöver bemästra för att kommunicera
på en hög nivå, som hjälper dig att förstå hur du kan använda kommunikationen som
ett möjligheternas språk. Förankra övningarna på ett positivt och kraftfullt sätt när du
instruerar för att dina kunder ska få en lustfylld och lärorik träning hos dig som PT.
Under föreläsningen får du även prova på HUR du gör detta med feedback.
T= föreläsning

24. KONSTEN ATT LYCKAS MED SIN PT. LÄR AV 2 OLIKA MÄSTARE!
a.  BENNY JOHANSSON - EXCLUSIVE TRANING, MASTER TRAINING 
b.  DENNIS BRUNHOLTZ - WORLDCLASS M FL 
a. Bli en av de PT´s som kan börja jobba som tränare! Bli en av de tränare som kan
omsätta en miljon på sin PT-verksamhet eller bli en av gymägarna som kan få en
maximal omsättning på sin PT-verksamhet. Passa på att ta del av Bennys unika
erfarenheter oberoende av om du är gym ägare, jobbar som tränare eller precis vill
starta upp din karriär som tränare! Karriären är närmare än vad du tror!

b. Ändra fokus - välj att bli framgångsrik. Kunskap & tips.Alla personliga tränare brinner för
träning och vet hur de ska hjälpa människor att snabbare nå sina träningsmål. Däremot
behöver merparten av personliga tränare se möjligheterna i hur de ska börja arbeta med
att bygga upp och behålla sin kundbas. Alla personliga tränare har valt sitt jobb för att de
älskar att hjälpa människor med träning och hälsa, inte för att blir en telemarketingsäljare
som de flesta avskyr. Så lyckas du som personlig tränare eller ansvarig att öka din försäljning med
enkla knep.

KL 16.30-18.00

MAXIMERA FÖRBRÄNNINGEN -  JARI KETOLA  
favorit i repris
Behovet är större än någonsin, och med variationsrika multiprogram för optimal förbränning
& bodyshaping kommer du att nå dina kunders mål. Jari har under många år utvecklat
olika framgångsmodeller som bygger på kundens behov, intresse och din riktade
träning, kombinerat med rätt coaching och specifika matrekommendationer. Även
myter och sanningar om kost och träning tas upp. Nyskapande, effektivt, variationsrikt
och motiverande! 
W= Workshop i praktik och teori

26. SNYGG NAKEN MED TRIPPEL F! FRIDA A. WERANDER
Det går inte att sticka under stol med att många kontaktar en PT för att de vill få en
snygg kropp, och inte bryr sig så mycket om de blir starkare, spänstigare, rörligare eller
får bättre kondition. Med Trippel-F får kunden automatiskt dessa "bieffekter"! 
Trippel-F står för:  * Fitness-träning, där musklerna tonas. * Funktionell träning, för att få
en stark kropp på insidan. * Friidrottsinspirerade inslag för uthållighet och mer spänst!
En inspirerande workshop som lär dig hur du ger din kund en genomtränad, snygg,
atletisk kropp som han eller hon verkligen kommer att älska!
W= Workshop i praktik och teori

27. PRACTICAL ASPECTS OF USING PLYOMETRIC TRAINING
PROF. DIETMAR SCHMIDTBLEICHER, FRANKFURT/M. (GERMANY)
Beside concentric and isometric actions powerful movements are generated in reactive
movements or in a stretch-shortening cycle (SSC).  A stretch-shortening cycle is not only
a combination of an eccentric and a concentric movement. Moreover, this type of action is
a relatively independent motor quality. The quality of power production in a SSC is
essentially dependent on the innervation pattern and the training state of the
tendomuscular system in terms of their contractile and elastic abilities.
Nowadays we distinct fast SSC � 200ms from slow SSC � 200ms. From a structural point
of view fast and slow SSC are independent and need different types of training methods.
Both types of subjects - high performance athletes as well as patients - show in general
what is called a “dynamic stereotype”, i.e. a rigid, very constant movement pattern with a
very high reproducibility, which is very resistant for any type of change. These movement
patterns are a result of thousands of repetitions of “right” or “wrong” movements and
have very high levels of inter- and intramuscular reliabilities anf more....
T/E= Föreläsning med praktisk förankring, på engelska
. 
28. RUNNING FOR LIFE - CUT THE CRAP, BACK TO BASIC!
HANS SEGERFELDT 
En workshop i praktik (byt om) och teori med en av landets bästa löpare genom
tiderna som din utbildare. Här får du som PT och TräningsCoach allt du behöver för
att utvecklas själv och ge dina kunder det allra bästa för just deras personliga
utveckling, en unik möjlighet att ta del av vad löpning verkligen är utifrån filosofin "
Cut the crap o back to basic".
W/U= Workshop i praktik, utomhus

29. WEIGHT LOSS SYSTEMS PROFITS - STEVE JACK. 
The biggest challenge the Trainers face is actually getting members results that they
signed up to achieve! Trainers generally agree that nutrition is the number one factor
in whether clients lose weight or not.  However almost universally clubs don't have
nutrition programming as the central part of their service, this is setting up clients to
fail at the first hurdle and is why clients don't move in the direction of their goals and
ultimately sumpackage, and promote a highly profitable nutrition program and how it
becomes the central aspect uniting your club rather than fitness. 
W/E=workshop i teori & viss praktik, på engelska

30. MAXIMERA DIN TRÄNING, SÄTT FOKUS PÅ DINA FÖTTER! MED
KUNSKAP FRÅN OS-NIVÅ TILL HÄLSA & REHAB FRÅN ..
ÖRJAN YTTREUS
All form, hälsa och välmående har sin utgångspunkt i en optimal balans i foten, denna
avspeglar sig sedan på hela kroppen balans och funktion. Med Örjans mångåriga
erfarenheter av praktiskt arbete med såväl elitidrott på OS-nivå som rehab- och
hälsonivå får du här en manual och system att bedöma, förbättra och utveckla alla
dina kunders prestation! ”Med kunskap från OS-nivå till nytta för hälsa & rehab”!

31. MENTAL COACHING - SPELAR ROLL FÖR FRAMGÅNG!  VAD ÄR
DET FÖR HEMLIGHET MÄNNISKAN SOM LYCKAS BESITTER? 
JANNIKA “HYPER” LARSSON
Ledord som bla. vilja, kunskap, disciplin, rätt mental inställning och en balans är hörn-
stenar som leder dig till att lyckas. Genom att använda ledorden på rätt sätt skapar 
du framgång både för dig och dina klienter. Men varför lyckas inte alla och vad är
hemligheten till att nå framgång? 
T= föreläsning

32. DEN MODERNA SÄLJSTRATEGIEN - BJÖRN JOHANSSON
Vad vi säljer och hur vi skall "paketera" vår PT tjänster förändras hela tiden. Denna
föreläsning belyser alla utmaningar som finns inom försäljning av PT och hur du skall
agera för att komma till avslut. Få massor av tips och idéer som ger dig
en bra inkomst och som du konkret kan implementera i din egen
verksamhet.
T= Workshop i teori med praktisk förankring
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INSLAG SÖNDAG DEN 19/8  
KL 8.30-10.00

33. HAR DU RÄTT MENTAL INSTÄLLNING, PSYKE OCH VILJA FÖR
ATT LYCKAS? GE ALDRIG UPP, DET SITTER I HUVUDET. EN TUFF
WORKSHOP SOM SÄTTER DINA BEGRÄNSNINGAR PÅ PROV!
JANNIKA HYPER LARSSON
Trots att kroppen ger vika så ska den mentala inställningen och delen i hjärna mot
alla odds driva dig framåt till mållinjen, hur trött och tömd på energi du än är.
Härigenom sätts både psyket och kroppen på prov. Vilken nivå ligger du på? Are you
up for it? Syftet med den praktiska workshopen är att få de att förstå och inse vad
som verkligen krävs för att lyckas. Vilken vilja och inställning som faktiskt krävs för att
lyckas. Det är inte en dans på rosor för våra klienter! W=workshop i praktik & teori

34. CROSSFIT SOLID - GÖR DET VANLIGA OVANLIGT BRA
KARL DYALL & ANDREAS BYFELDT
Karl & Anders använder sig av, för dem, vanliga rörelser i ständigt varierade
kombinationer för att kontinuerligt utnyttja kroppens förmåga att anpassa sig. Passen
är ofta resultatbaserade, för att följa individens fitnessutveckling.  Vad är fitness? För
Crossfit Solid, innefattar det följande tio färdigheter: Styrka, Kondition, Uthållighet,
Flexibilitet, Kraft, Explosivitet, Koordination, Smidighet, Balans och Precision.
Crossfit, för ett hälsosamt liv! W=Workshop i praktik

35. PROFESSIONELL PROGRAMDESIGN - JOAKIM DETTNER
Du bygger inget annat än det som står i din klients program! Det är inte vi tränare
som väljer vilket program våra klienter skall träna! Det är klienternas biomotoriska
färdigheter, testvärden, slutmål, mål med träningsperioden och det man därför vill
SKALL hända med klientens muskelceller, nervceller, neuromuskulära och hormonella
system, som bestämmer! Allt detta kan du styra genom att lära dig hur du modifierar
och manipulerar set, reps, tempo, intensitet och vila! T=Teoretisk workshop

36. OPTIMAL TRÄNING FÖR LÄNGDSKIDÅKARE MED OLIKA MÅL.
OPTIMERING AV TRÄNING UNDER ÅRET GENOM PERIODISERING. 
NICLAS GRÖN
Ett unikt tillfälle att kunna bredda och fördjupa ditt kunnande inom skidåkning, som
nu aldrig varit hetare och därför måste kunnas för att vara en framgångsrik och
komplett PT! Niclas visar nycklarna i dagens  och framtidens skidåkning och nu kan
du få ordning på ett spännande träningspussel på olika nivåer, motion, Vasalopp,
tävling. Periodisera de olika anaeroba och aeroba kapaciteterna i samverkan med
styrka och explosiv träning. Grön visar också hur speedcamps fungerar och effekten
av dem samt alternativa träningsformer och materialets betydelse tas också upp! 
W=Workshop i teori och praktik

37. MED KUNSKAP FRÅN VÄRLDSLEDANDE FORSKNING
direkt TILL PT´S VÄRLD AV UNIKA MÖJLIGHETER -
PROF. FREDRIK NYSTRÖM 
En upprepning av inslag nr 21, dock med mer tid för frågor och funderingar! 

38. KNÄ OCH AXELPROBLEM, ELLER ..!? STÄLL RÄTT DIAGNOS
OCH GE SPECIFIKA ÖVNINGAR - DET BÄSTA, SENASTE OCH MEST
FUNGERANDE FÖR FRAMGÅNG. Favorit i repris
THOMAS AVEBRAND
Behöver man ställa rätt diagnos för att kunna göra ett bra träningsprogram för kunder
med knä eller axelproblem? Ja är svaret! Ju mer specifik man är ju mer specifikt kan man
ge övningar vilket leder till bättre resultat snabbare och minskar risken för bakslag i
träningen! Lär dig hur man undersöker/testar misstänkta ligamentskador, korsband,
meniskproblem, främre knäsmärta, hopparknä, Schlatter, mm i knän och axlar.
Instabilitetsproblem, inklämningssymtom, bicepsruptur, ledproblem som skada, inskränkt
rörlighet, svullnad mm, senförändringar mm i axeln. Ett inslag som passar alla personliga
tränare och alla som tränar! W=Workshop i praktik och teori

39. BALANS MELLAN PRESTATION OCH ÅTERHÄMTNING
GENOM METODER FRÅN ELITIDROTT PÅ OS-NIVÅ! 
ANNA OLSHEIMER
Hur kan vi effektivt återhämta oss och prestera bättre på jobbet? Kom och lyssna på
Anna Olsheimer, idrottspsykolog med inriktning på idrott på OS-Nivå, fitness, hälsa
och träning. Hon förklarar vikten av återhämtning för att prestera bra på jobbet.
Under föreläsningen får ni en beskrivning av hur stress påverkar prestationen och hur
vi enkelt kan återhämta oss. Föreläsningen fokuserar på enkla tips. Tips som ni i er PT
verksamhet kan använda er av direkt för era kunder, och för dig själv, för att få en
bättre balans i livet. 

40. MAKE BIG BUSINESS HAPPENS - THE CONCEPT
FOR WINNING PT -  STEVE JACK
Want to create a massively successful career in the fitness industry, but didn’t know
where to start or what all the options were, or more importantly how to get there. This
session takes you on a journey from being an independent PT into creating your very
recognisable personal brand. Understand the important of positioning your self as an
expert rather than a trainer and developing a product suite that can reach more people
and touch more lives and will ultimately get you out of delivering sessions
T/E - workshop i teori på engelska

KL 10.45-12.15

41. ATT SKAPA RESULTAT MED MÅRTEN NYLEN. HUR GÖR MAN
FÖR ATT SKAPA "BIGGEST" RESULTAT I STEGFORM
MÅRTEN NYLEN
Tv4´s Biggest Loser,  Petter,  Joel Kinnaman,  Josephine Bornebusch och Neneh Cherry,
vad har dessa gemensamt ? Jo, alla har Mårten Nylen som tränare! Hur gör man då för att
gå ner 76kg på 5 månader eller bygga upp en superkropp som Petters? Mårten kommer i
enkla steg berätta om detta för att i sedan presentera sitt tänk och tillvägagångssätt - 
han jobbar enligt sitt koncept "Balansbordet" som han applicerar på samtliga klienter.
Mårten Nylen är 100%. W=Worskhop i praktik & teori

42. SEMI-PERSONAL TRAINING, METOD SOM MAXIMERAR TID OCH
RESULTAT. VARFÖR ÄR DEN NYA TRENDEN AR EN VINNARE!?
GUDFINNA SIGURDARDOTTIR HANSEN
Semi PT har enorma fördelar bade for kunden och PT’n. En träningsmetod som 
gynnar kunder som vill se snabba resultat i en miljö där motivationen ar pa hög niva.
Gudfinna går igenom dem olika programmen och hur du som PT anpassar 
programmen till de olika kunderna, tittar pa film och tränar sjalva. Deltagarna delas
upp i grupper och far själva prova pa att satta ihop en träningssekvens som ni 
tillsammans pratar om och provar på. Denna unika workshop kommer att ge dig
många nya ideer och inspiration. W=Worskhop i praktik & teori

43. PT RUN COACH - OUTDOORTRENDEN GER NYA 
SPÄNNANDE KUNDGRUPPER, MEN HUR VINNER MAN DERAS
FÖRTROENDE OCH HUR TRÄNAR MAN DEM?
CONNY KARLBERG
Outdoortrenden där kunderna tränar ute istället för på gym utmanar på sätt och vis
traditionell personlig träning. Nya krav ställs, men också möjligheter att vinna en helt ny
kundgrupp med rätt typ av säljpitch. Under detta workshop erbjuds både den teoretiska
delen och den praktiska via en beprövad övningsbank. Lär dig mer om grenspecifik
styrketräning anpassad och designad för löpning, intervall, backträning, en uppsjö av ny
digital teknik samt kanske den viktigaste frågan: Hur blir man en snabbare löpare?
W=Workshop i praktik med en viss teori

44. GOLF BIOMECHANICAL WORKSHOP - ALLA GOLFARE VILL
FRAMFÖRALLT SLÅ LÄNGRE - BLI EN HYLLAD PT -
MARTIN HAINES
Kan du allt gällande golfsvingens biomekanik, eller finns där mer att lära? Denna
Workshop kommer att visa hur du kan maximera spelarens egna biomekaniska
förmågor för att förbättra sin golf och även minska risken för skador vid felaktig
belastning. Vi går igenom några snabba och enkla tester för att identifiera eventuella
biomekaniska brister som kan hindra dem från att utveckla deras sving. ”the variety of
golfswings that exists, demonstrates the variety of ways the body can compensate for
its biomechanical flaws. Understand them, and how to improve tem, and you´ll play
better golf and become better teacher.” W/E=Workshop i praktik med viss teori, på engelska

45. HPI KONDITIONSTEST SOM ETT VERKTYG FÖR PERSONLIG
TRÄNARE FÖR ATT MÄTA KONDITION, SÄTTA MÅL OCH
UTVÄRDERA TRÄNING FÖR ALLA.
GUNNAR ANDERSSON & ANDERS WALLIN
Med HPI Konditionstest beräknas syreupptagning och testvärde. Vi berättar varför HPI
Konditionstest är en naturlig start på ett träningsprogram och därefter som ett
återkommande inslag för att utvärdera träning. Med programvaran Plustoo kan du
självklart jämföra deltagarens olika testtillfällen över tid och även göra statistiska
sammanställningar för att kartlägga grupp och organisation. Vi visar hur du som
Personlig Tränare kan använda ekonomiska nyckeltal genom att bland annat redovisa
testvärdet ur ett hälsoperspektiv.W=Workshop i teori & praktik

46. STRENGTH TRAINING IN MUSCULAR REHABILITATION -
SENASTE FORSKNING & TRÄNINGSMETODER. 
PROF. DIETMAR SCHMIDTBLEICHER
The transfer of results obtained from training methods and procedures in high
performance sports offers good chances in therapy and economy. The presentation
describes a model consisting of several phases in muscular rehabilitation.  Strength
training methods are directed to hypertrophy, intramuscular coordination and to slow
and fast stretch-shortening-cycles. Injured athletes need additionally training regimen
to avoid future reinjuries.T=föreläsning

47. STYRKETRÄNA HJÄRNA!  MUSKLER I ALL ÄRA MEN 
TOPPFORMEN KRÄVER ATT HUVUDET ÄR PÅSKRUVAT.
FRIDA WERANDER
Mental träning är verkligen bra och nödvändigt. Så här använder du det på bästa sätt
med dina PT-kunder.  Var befinner sig din kund just nu mentalt, och kan du få hans
eller hennes inställning till sig själv att växa i takt med att midjemåttet minskar? En
föreläsning om den mentala träningens betydelse för att din PT-kund ska kunna nå
sina fysiska mål.  “Vi som personliga tränare är inte bara till för att hjälpa våra kunder
till vältränade kroppar. Vi vill ge dem förutsättningar för långsiktiga livsstilsförändringar,
men tar vi oss inte an det mentala kommer de förr eller senare att falla tillbaka i
gamla vanor. I dagens samhälle gäller det att se perfekt ut och allt fler skaffar sig en
PT i jakten på den perfekta kroppen. Men sällan blir någon lyckligare av enbart en mer
vältränad kropp. Skönhet och välmående kommer inifrån, så hur gör vi som PT för att
förmedla detta till en kund?”  T=föreläsning

48.  FRAMGÅNGSRIK PT-VERKSAMHET MOT FÖRETAG
PER VIKMAN, THE ACADEMY
En spännande föreläsning om konsten Att sälja in, planera och driva styrke- grupp- och
personlig träning på företag och i organisationer. Per Vikman har många års erfarenhet av
detta på företag som exvis Coca Cola och IF.  I denna föreläsning delar Per med sig av sin
långa erfarenhet av införsäljning, avtal, upplägg och genomförande.
T=föreläsning
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INSLAG SÖNDAG DEN 19/8  
KL 13.30-15.00
49. MAXPERIODISERING - PERIODISERING FÖR MAXIMAL SUPERKOMPENSATION OCH MAXIMALA RESULTAT! Favorit i repris! 
JOAKIM DETTNER
Träna inte det man brukar träna, träna det du eller din klient behöver träna! En bättre designad och periodiserad träning är hemligheten bakom de allra flesta världsrekord, stora
framgångar och skadefria karriärer. Trots detta är det väldigt få tränare som är insatta i helhetsprocessen bakom och utformandet av de bästa träningsuppläggen för en viss klient, i en
viss idrott, för ett visst mål. Joakim är en av landets mest efterfrågade personliga tränare och helhetscoach, och med sin erfarenhet och framgång mycket att inspirera och lära ut! 
W/F=Workshop i praktik och favorit i repris.

50. RUSSIAN KETTLEBELL CHALLENGE - RKC KETTLEBELL HARD STYLE ÄR ETT VÄLUTVECKLAT TRÄNINGSSYSTEM SYSTEM FÖR
SÄKER OCH ROLIG TRÄNING MED KETTLEBELL FÖR ATT BEVARA, UTVECKLA OCH UTMANA KUNDEN UTAN ATT GÖRA SKADA 
STINA ALBIHN
Basen i Stinas träningsfilosofi är att det måste vara lika balans mellan mobilitet, stabilitet, motorik och glädje. Att träna med Kettlebell är enkelt, men inte lätt, rätt använd är
Kettlebellen ett fantastiskt potent redskap där kunden oftast märker mycket snabba resultat. Styrka är en kompetens och måste tränas som så och tekniken får aldrig stå tillbaka
för fart och fantasifulla variationer. Med RKCs väl genomtänkta progressioner för basövningarna säkerställs att rätt rörelsemönster banas in och kroppen förbereds kontinuerligt
på större utmaningar. Utifrån RKC harstyles system och min träningsfilosofi har jag skapat ett upplägg för hur jag systematiskt designar träningspass för mina kunder. “Detta för att
försäkra mig om att de blir starkare, smidigare, mer koordinerade samtidigt som de har roligt utan att hoppa över det viktigaste vi som tränare har som ansvar, att inte orsaka
skada”! W=Workshop i praktik

51. MOVEMENT PREPARATION - SELF-MYOFASCIAL RELEASE (SMR) - ÖKA PRESTATIONEN OCH MINSKA SKADERISKEN. 
ERIK BÖRJESSON
Kan du dina kunder lita på att du ger dem förutsättningar för bästa prestation och att de håller sig skadefria? Allt hänger på hur du förbereder kroppen inför ett hårt pass i 
gymmet eller tuffa fysiska utmaningar. Erik lär dig hur du kan använda självmassage för att förbättra muskulaturens kvalitet, hur man aktiverar rätt muskler inför passet och varför
det är nödvändigt att lägga tid på dynamiska rörlighetsövningar.
W/E=Workshop i praktik med teoretisk förankring.

52. INTEGRATED SPORT & FITNESS FOR ULTIMATE SUPERSHAPE - EFFEKTIVA & MOTIVERANDE PROGRAM FRÅN PORTUGAL 
FILIPE FERREIRINHA & PAOLO SANTOS
Ta del av oerhört kreativa och effektiva program som integrerar det bästa från två världar, sport och fitness. Med Filipes och Paolos unika kombination av kunnande och erfarenhet
från Rugby, fotboll, surfing, core, rehab, functional training m fl får du maximalt med inspiration och konkreta program till olika målgrupper! Härlig energi och unik pedagogik! (W)
W/E=Workshop i praktik och på engelska

53. DE SENASTE KOSTRÖNEN –  FORSKNING & REKOMMENDATIONER /
SUSANNE GUSTAFSSON - presenteras av THE ACADEMY
Som personlig tränare är det en stor fördel att vara insatt i aktuella kostfrågor. För att nå resultat behövs fokus på både träning och kost. Att du är uppdaterad ger dig möjlighet
att informera kunderna om det senaste och det inspirerar. Susanne är en av Sveriges mest välkända dietister inom träningsbranschen. Hon har en lång erfarenhet av både träning
och kost och ger dig här tipsen och råden du kan föra vidare till kunderna.
T=Workshop i teori 

54. RÖRLIGHET, STABILITET OCH PRESTATION - EN OCH SAMMA SAK?
JESSICA PARNEVIK-MUTH, OLA ERIKSRUD  & ALI GHELEM 
3D Functional Science presenterar en föreläsning som kommer att ge dig en unik, integrerad och funktionell förståelse av samspelet mellan rörlighet, stabilitet och prestation. Du kommer
även att få en introduktion av principerna som ligger till grund för kroppens rörelse i tre dimensioner.Vill du kunna ge dina kunder omedelbara resultat, då är den här föreläsningen för dig.
(www.3dfunctionalscience.com)  W=Workshop i praktik och teori

55. VÄRLDENS BÄSTA JOBB! VILL DU BLI ÄNNU BÄTTRE PÅ ATT HJÄLPA DINA KUNDER OCH SAMTIDIGT HITTA NYA
SÄLJARGUMENT? CLAES JONSSON 
Som PT kan du hjälpa dina kunder att förstå, ta ansvar och lyckas bättre i alla delar av livet. Samtidigt som du utvecklar dig själv, dina kundrelationer och stärker både ditt eget och
företagets varumärke. Föreläsningen ger dig verktygen du behöver och inspiration att börja direkt.  En workshop i teori som garanterat kommer att utveckla din företagsamhet
mot de högre mål som du sätter upp!
T=Workshop i teori 

56. SOLO TO THE PT-STUDIO - FOR INDEPENDEND PT´S  - REPRIS FRÅN LÖRDAGEN DÅ VI VET ATT EFTERFRÅGAN ÄR EXTRA STOR
STEVE JACK  (ett unikt tillfälle!)
So your an independent PT on your own or in a club and your dreaming of your very own PT studio. Learn the secrets of turning your dreams into a reality in a step by step how to get
started from being solo personal trainer to studio owner, understand the mind set, learn how to spot opport-unities, how to put together a proposal and pitch, understand staffing issues,
discover insider secrets, look at different business models for success, and create your very own development plan to short cut studio success. 
T/E - teoretisk workshop/engelska
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Härlig energi under PT-Convention
2011! Jari Ketola, utbildare, Frida
Werander, deltagare och nu
presentatör 2012 och David Tainton,
PT på World Class i Värmdö







INSLAG SÖNDAG DEN 19/8  
KL 15.45-17.00

57. SPORTSCOMBINE (PRAKTISK WORKSHOP)
JONAS LISSJANIS
Jonas, som återigen är i framkanten gällande utveckling av program, presenterar här ett PT-koncept med färdiga framgångsprogram anpassade för ny modern och effektiv träning.
Skapa träningsglädje och kvalitativ fysträning hos dina PT klienter genom en variation av både utrustning och övningsval med inspiration hämtad från idrotten. 
W=Workshop i praktik

58. INTELLIGENT TRAINING SYSTEM - FOR ULTIMATE PERFORMANCE. “THE BIOMECHANICAL COACH WORKSHOP”
MARTIN HAINES & JONAS MORIN
Under denna workshop i praktik och teori ges en introduction i hur biomekaniken påverkar våra rörelsemönster. Som Biomechanical coach testar vi dina rörelser relaterat till
kroppens mekaniska mönster.  Vetenskapen kring biomekaniken är delad i två vetenskaper; extrinsic och intrinsic biomekanik. Extrinsic: Tittar på hur kroppen rör sig och mäts i
rörelseomfång och detta överförs sedan till specifik idrott eller prestation. Intrinsic: Tittar mer på hur kroppen klarar av att utföra dessa rörelser i förhållande till individens
biomekaniska förutsättningar Detta ur ett träningsperspektiv kommer ge dig som pt ett verktyg som du har nytta av resten av din karriär. 
W=Workshop i praktik och teori

59. FUNKTIONELLA HÖFTBESVÄR HOS LÖPARE - VAD GÖR DU SOM PERSONLIG TRÄNARE!? ANDERS BENKTANDER, THE ACADEMY
Löpning är populärt bland många kunder. Oavsett ålder och nivå så är det inte helt ovanligt med överbelastningar runt höfterna. Det kan vara krampkänningar i hamstring, smärta på
utsidan av höften eller ljumskbesvär. Under workshopen lär du dig identifiera orsaken till besvären och samt hur du kan få kunden tillbaka i löparspåret igen. Anders ger dig konkreta
redskap.

60. 3D FUNCTIONAL TENNIS -  FÖRBÄTTRA DIN TENNIS MED ETT FUNKTIONELLT
PERSPEKTIV PÅ FYSTRÄNING. GÖR SOM BL A ROBIN SÖDERLING! 
ALI GHELEM 
Ali och 3D Functional Science presenterar en föreläsning workshop som kommer att ge dig en ny bild av
fysträning och hur man kan lägga grunden för skadefri och bra tennis. (www.3dfunctionalscience.com). 
Ta del av en framgångsrik metod som bl a spelare som Robin Söderling, rankad på ATP som nr 4 2005 - 2012.
Med dessa kunskaper i praktik och teori kan du lyfta dina klienter ytterligare och därmed stärka din position
som eftertraktad PT. Inslaget passar givetvis också dig som är tennis- och fystränare! W=Workshop i praktik

61. TRIGGA – TRÄNA! VISSA MUSKLER ”SOVER” SIG IGENOM STÖRRE DELEN AV
LIVET. DE LÅTER ANDRA MUSKLER TA ÖVER ARBETET.  
KATARINA WOXNERUD
I trigga – träna tittar vi på några vanliga sovande muskler, och ser hur vi med enkla övningar kan trigga igång
dem till funktion igen. Och därefter passa på att träna dem – när de ändå har vaknat! Woxenrud ligger alltid i
framkanten och presenterar unik workshop med ett unik tänk, till din och dina klienters stora glädje och
utveckling! W=Workshop i praktik och teori

62. TRIGGER-POINT - UTVECKLAD TEKNIK! ETT MÅSTE FÖR EN PT SOM HAR KUNDER
MED PROBLEM I FÖTTER, HÄLSENOR OCH KNÄ! 
SETH RONLAND
Triggerpoint är en produkt som baseras på egenbehandling av triggerpunkter. Tekniken heter Myofascial
Compression Technique och är unik. Triggerpunkter är däremot inget nytt, utan vetenskapen bakom detta har funn-
nits sedan 1930 talet.  Vi kan idag förstå hur triggerpunkter förändrar rörelsefunktion och också förstå hur varje
individ själv kan behandla sig med mycket goda resultat. Workshopen kommer både gå igenom teori och praktik.
Ett måste för en PT som har kunder problem med fötter, hälsenor och knä!
W=Workshop i praktik och teori

63. PERSONAL LEADERSHIP - LEADER OF ONE, LEADER OF MANY. 
STEVE JACK
We are living in an age where it has never been so important for personal leadership, self mastery, and being
the change you wish to see. Never before in the history of time has ONE person had such an opportunity to influence so many, we are living in a time where the new leaders will
step up and create a following by the quality of the ideas in their head and the power of their actions. In this powerful workshop you will explore the drivers of success and how to
harness your internal tools to tailor the outcomes you desire in
business and in life. You will explore the mind-body-energy triad and merge ancient wisdom with modern science, and explore eastern philosophy through a western lens and learn
the secret strategies of creating massive change both on a personal, and collective scale. 
W/E - workshop i teori på engelska

64. PT SÄLJ PT! EN PT HAR OFTA HÖG KOMPETENS INOM TRÄNINGSOMRÅDET, MEN HUR ÄR DET MED SÄLJTEKNIKEN?
CONNY KARLBERG
Personlig träning kopplas lätt ihop med anatomi, fysik och bygga träningsprogram. Men utan intäkter blir man inte långlivad som PT. Koppla greppet kring försäljning och öka
intäkterna. Med rätt retorik, träning i säljteknik och unikt säljupplägg  nås framgång. Att sälja personlig träning ska vara enkelt, effektivt & kul!

T= föredrag, workshop i teori
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Utställare, utöver de som anges i annonserna, som du möter under Conventiondagarna 



PRESENTATÖRER  
STINA ALBIHN
Ett energiknippe vars gedigna idrottsbakgrund
och breda utbildning inom träning, bla RKC 2,
CK-FMS, Anusara yoga, Bodyweight och
utbildad friskvårdspedagog samt ett förflutet
inom friidrotten, tydligt avspeglar sig i hennes
utformning av träningspass, för såväl gruppen
som individen. Med fokus på tekniskt
utförande och sekventiell inlärning där
träningsglädje, lekfullhet och disciplin är

ledord, utmanar hon kunden att gå den extra milen. Stinas mål är att
bevara, utveckla och inspirera kunden på ett säkert, hälsosamt, effektivt
och roligt sätt. Hennes pass, för såväl individ som grupp, kännetecknas av
väl genomtänkta progressioner från grunden till avancerade övningar,
pedagogik i teknik och nytänkande i träningsupplägg. Stinas
träningsfilosofi, att kroppen är en enhet som måste tränas som så för att
fungera optimalt, avspeglar sig i träningspassens upplägg. 

GUNNAR ANDERSSON
Gunnar är Medicine Doktor och
metodansvarig på Health Profile Institute.
Gunnar har skrivit boken ”NYA
Konditionstest på cykel”, är upphovsman till
metoden Hälsoprofilbedömning och har
mycket stor erfarenhet av att utbilda i
konditionstest samt livsstilsförändring med
Hälsoprofilbedömning.

THOMAS AVENBRAND
Leg. Sjukgymnast med en gedigen Idrotts-
medicinsk utbildning, inom bl a Ortopedisk
Manuell Terapi. VM-medaljör, svensk Mästare i
Judo är några av Thomas idrottsliga meriter.
Thomas har mer än 20 års erfarenhet av
träning och elitidrott som Idrottskonsult,
styrketräningsinstruktör. Under de senaste åren
har han arbetat med Allsvensk fotboll, men 

har och har haft ett brett spektrum av idrotter på dagordningen såsom
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Svenska Handikappidrotts-
förbundets Paralympics satsning 2008, Multisportföreningen samt 
många enskilda elitidrottare. 

ANDERS BENKTANDER
Anders har en lång bakgrund inom
träningsbranschen, är leg. naprapat och har
erfarenhet från yrket sedan 1999. Idag driver
Anders Citynaprapaterna i Stockholm, där han
har idrott och motionsrelaterade besvär som
specialinriktning.  Tidigare har Anders undervisat
på Naprapathögskolan i ämnet ”Idrottsskador
och rehabiliteringsträning”. Idag möter du
Anders som utbildare hos The Academy, och

han är också en flitigt anlitad skribent och föreläsare när det gäller träning,
hälsa och idrottsskador.

DENNIS BRUNHOLTZ
De senaste fem åren har Dennis arbetat på
World Class, Värmdö-Nacka-Saltsjöbaden med
att utveckla en från start näst intill obefintlig
PT-verksamhet. Denna utmaning har inneburit
att de World Class anläggningar som han
ansvarar för idag säljer personlig träning för
tiotals miljoner kronor om året. Dennis menar
att det finns massor med intäkter att hämta

inom PT. -Men för att få en verksamhet att utvecklas måste du våga vara
innovativ och våga ta risker. Dennis menar att det var så han tänkte när
han skapade PT-Kampen, en enormt framgångsrik tävling.

ANDREAS BYFELDT
Andreas Byfeldt med erfarenhet i
tävlingsidrotten är headcoach på Crossfit
Solid. Crossfit Solid grundades 2010, av vänn-
nerna och artistkollegorna Rennie Mirro,
Joachim Bergström och Karl Dyall, kort efter att
de alla certifierat sig till CrossFit tränare.
Tillsammans med sina medlemmar har de skapat
en unik, härlig och kamratlig atmosfär som de
idag är mycket stolta över.  Ambitionen är att ge alla möjlighet till träning
som är både inspirerande och konkret. Crossfit Solid finns på Sveavägen
109 i Stockholm.  Företaget arrangerar träningsresor till Portugal - mer
info under convention.

ERIK BÖRJESSON
Erik är utbildad på Idrottshögskolan och
Karolinska Institutet. Han har gått privata
utbildningar som personlig tränare, explosiv
styrkecoach, fystränare och massör. Han är
personlig tränare på SATS Spårvagnshallarna,
lärare på SATS-skolan och medlem i SATS
kompetensteam för personlig träning. Erik 
har arbetat med personlig träning/fysträning 
i 15 år och bland hans klienter finns
huvudsakligen andra personliga tränare men också elitidrottare och
”vanliga” kontorsarbetande.

RICHARD DAHAN
Rickard Dahan, sjukgymnast för Svenska 
herrlandslaget i fotboll och personlig
träningsrådgivare åt Zlatan Ibrahimovic. Han
driver också den framgångsrika kliniken för
rehab & träning, Kulan Idrottsskadecentrum, i
Malmö. Richard är en mycket eftertraktad och
uppskattad föreläsare och vi kan lova att du får
en inspirations- och kunskapsresa utöver det
vanliga! 

JOAKIM DETTNER
Joakim Dettner är leg. naprapat, kost- och
livsstilscoach samt STAC elittränare. Joakim är
delägare och verksam vid Scandinavian Top
Athletic Center (STAC) i Ronneby och har
verkat i branschen sedan 1995.  Joakims unika
coachning, raka budskap och underhållande
föreläsningsteknik har gjort honom inter-
nationellt eftersökt som expert inom allt från
programdesign och periodisering av träning till holistisk hälsa,
rehabilitering och manuell terapi. Joakims kundkrets innefattar allt från
internationella elitidrottare som Jimmy Lidberg (brottning), Sofie Flinck
(spjut) och Jonas Colting (Triathlon) till vanliga motionsidrottare. Joakim
jobbar även med vidareutbildning av personliga tränare via STAC
Grundtränare och STAC Elittränare samt manuella terapeuter via STAC
Professional. 

“aldrig förr har så många kunniga, erfarna och verklighets-
förankrade föreläsare och utbildare samlats på en och samma
konferens för att hjälpa dig nå dina mål! en unik möjlighet som
du inte kan missa!” 
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PRESENTATÖRER  
KARL DYALL
Karl Dyall har mångårig erfarenhet som tränare
coach inom kampsport och dans och nu på
senare år har Crossfit varit i fokus.  Vi har sett
Karl i många sammanhang, på olika scener, 
i TV-programmet Fångarna på Fortet m fl.
Crossfit Solid grundades 2010, av vännerna 
och artistkollegorna Rennie Mirro, Joachim
Bergström och Karl Dyall, kort efter att de 

alla certifierat sig till CrossFit-tränare. Tillsammans med sina medlemmar har
de skapat en unik, härlig och kamratlig atmosfär som de idag är mycket
stolta över.  Ambitionen är att ge alla möjlighet till träning som är både
inspirerande och konkret.

OLA ERIKSRUD 
Ola är assisterande professor i 
bio-mekanik och anatomi på Norges Idrotts-
högskola. Han arbetar även kliniskt som
sjukgymnast för idrottare på olympisk nivå.
Han är även doktorand och studerar den
integrerade funktionen av bål muskulaturen i
olika funktionella positioner. Ola är även han
utbildad via Gray Institute (GIFT). 

CATRIN ENGSTRÖM
Catrin är utbildad ledarskapscoach på Dale
Carnegie. Hon har över 15 års erfarenhet inom
tränings-branschen och har arbetat bl a som
träningskoordinator under 7 år. Idag driver
Catrin sitt eget företag där hon föreläser,
utbildar och inspirerar inom kommunikation,
ledarskap och coaching. Catrin arbetar också
inom Hälsolandslaget och även som lärare på
The Academys utbildningar. Du möter henne på

utbildningen till Tränings-ansvarig och även under delarna i Lic. PT-
utbildningen som handlar om kommunikation, ledarskap och coaching.

FILIPE FERREIRINHA 
Filipe lives and works in the Silver Coast of
Portugal, and he is working, since several
years, as a Personal Trainer at the Marriott
Hotel in Praia-del-Rey. He is also SURF
Instructor, Swimming teacher and coach in
Fotball and Rugby. Filipe has a University
Degree in Physical Education, and several 
Post Degree´s in training, pilates and 

Personal Training. He is also a well known LifeGuard! 

ALI GHELEM 
Ali är utbildad på Bosön, Chek Institute,
Personal Training School, HeartMath,
TPI - Certified, 3D Functional Science. 
Han är nu en del av GIFT(Gray Institute of
Functional Tranformation) programmet 2012.
Ali har jobbat som professionell fystränare
sedan 1996. Sedan 2002 har han jobbat med
flera professionella tennisspelare på WTA och
ATP Touren, där framförallt Robin Söderling

är den mest framgångsrike av många. Hans idrottsbakgrund är inom
amerikansk fotboll och utförsåkning. 

NICLAS GRÖN
Landslagstränare och Personlig Tränare till
flera av världens snabbaste längdskidåkare.
Ansvarar sedan säsongen 2010 för den
fysiska träningen samt taktik och teknik för
det finska A-landslaget (Dam, Herr,
Traditionellt & Sprint). Niclas var också under
2008 förbundskapten för det svenska U-laget
med det unika resultatet att 10 av 12 blev
uttagna till världscup-tävlingar samt 2 världscup-vinster och 
2 OS-deltagande - allt detta på 8 månader! Niclas har också haft
uppdrag som materialansvarig för skidstall både i Sverige och Schweitz
samt haft olika fysuppdrag. Utbildad till Lic. Master Fystränare hos
FitnessEducation/HälsoLandslaget

SUSANNE
GUSTAFSSON
Susanne är legitimerad dietist och driver
sedan 2000 sitt eget företag i vilket hon
arbetar hon med föreläsningar, inspirations-
dagar och friskvårdsaktiviteter på företag
och i föreningar.  Hon medverkar regel-
bundet i tidningar och TV-program såsom
Må Bra, TV4 och anlitas ofta som personlig
coach åt både elitidrottare och motionärer.
Susanne ingår även i The Academys utbildningsteam där hon arbetar
med utbildningarna Teoretisk grundutbildning, kostdelen inom
utbildningen Lic. Personlig tränare och LIc. Kostrådgivarutbildningen.
Susanne har en gedigen idrottsbakgrund som elitgymnast,
fitness/aerobicstävlande och gruppträningsinstruktör är en uppskattad
inspiratör på eventdagar och konvent inom både kost och träning.

MARTIN HAINES
Grundare av Intelligent Training Systems, ITS,
England, och verksam över hela Europa.
Martin har en gedigen yrkeserfarenhet inom
elitidrott och är en extremt högt rankad
specialist inom området Biomechanical
screening. Haines är ständigt efterfrågad av
de allra bästa, och han har arbetat/arbetar
med bl a Formel1-stallet McLaren, Engelska
Friidrottslandslaget, PGA, Professionell Golf
Association, och många samt olika fotbollslag i Premier Leuge. Martin
arbetar idag Internationellt med att marknadsföra ITS, detta då deras
utbildningar är enormt efterfrågade.
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CONNY HÅKANSSON
Är utbildad sjukgymnast med OMI kompetens
och har arbetat som landslagssjukgymnast åt
bl.a. friidrottslandslaget, mångkampslandslaget,
badmintonlandslaget och bandylandslaget.
Förutom egen idrottskarriär, med
landslagsuppdrag i 10-kamp, har Conny även
arbetat som fysträningsexpert åt en mängd
olika idrotter och idrottsmän med tonvikt

på att optimera idrottsprestation samt skadeprevention. En av landets
mest efterfrågade inom området!

STEVE JACK 
Steve Jack, New Zeeland, is a thought leader,
speaker and transformational facilitator in
fitness, well being, strategy and performance.
With background degrees in Psychology,
Physical Education and a four year Diploma
in Energy Healing Science from the
acclaimed Barbara Brennan School of
Healing, he has over 18 years of experience
facilitating groups both as an accomplished

business strategy international presenter and mind-body-energy life
transformational coach. Steve has been inducted into the best selling
author academy hall of fame with his bestselling book “Total Body
Break Throughs”.  Author of numerous DVD’s, award winning
publications, and part of the speaker team for the Tony Robbin’s Youth
Leadership Summit in Europe, he is as an accomplished international
speaker, presenter of workshops, and a master of ceremonies. His life’s
dharma involves working with private, group and corporate clients
helping them to achieve both personal and professional breakthrough
results in health, weight loss, team work, life, wealth and personal
freedom. He is a regular on the Professionals Speaking Conference
circuit having presented in over 20 countries around the world. He
writes and films regularly for a number of international print and online
publications. Steve consults to numerous international clubs, and is a
Master Trainer for TRX, Trigger Point Therapy, and director of
programming for Pavi Gym’s Functional Zone.

PRESENTATÖRER 
BENNY JOHANSSON
Benny Johansson Ägare och VD
Exclusivetraining i Stockholm  AB. Benny
började i branchen redan 1987 som en av
Sports clubs första instruktörer(nu Sats). Efter
8 år på Sports club och 5 år som föreläsare
på S.A.F.E startade Benny redan 1995 upp
egen verksamhet som en av de första
personliga tränarna i Sverige. Som majoritets
ägare har han byggt upp PT verksamheter på
två av Sveriges exklusivaste och framgångsrikaste PT gym: 
1997-2006 Master Training och 2007-2012 Exclusive Training!

BJÖRN JOHANSSON
Björn är nu inne på sitt 21:a verksamhetsår
inom branschen för träning och hälsa. Han är
uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i
Norden som i England, Tyskland och Portugal.
De senaste 12 åren har Björn haft full fokus
att som ”lönsamhets-konsult” arbeta med
kommersiella träningsklubbar inom område
som management, marknadsföring, försäljning
och kundtrohet. Björns idéer, verktyg och
system har inspirerat och implementerats på över 600 gymverksamheter
i hela Norden. Utöver konsultverksamheten driver Björn branschens
enda b2b hemsida - www.gymbusiness.se. Tidigare VM-deltagare i
längdhopp.

CLAS JONSSON
Claes Jonsson hjälper företag, organisationer
och individer att förstå och ta ansvar både för
sin utveckling och sitt varumärke. Han har
arbetat med ledarskap och kommunikation i
olika sammanhang i hela sitt yrkesliv, forskat
och undervisat i marknadsföring på Högskolan
och lever efter mottot att ”den som slutar
vara nyfiken börjar sakta dö”.
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CONNY KARLBERG
Conny är affärsområdeschef på ProActive
Health Partner och har ansvar för att
bygga upp Sveriges ledande program för
hälsofrämjande ledarskap.  Under 2012
medverkar Conny i Dagens Industri som
framgångsrik hälsocoach med träning som
effektiv rökavvänjnings metod. Han har ett
gediget förflutet från friskvårdsbranschen
bland annat som produktchef på tränings-
kedjan Feelgood och är en mycket efterfrågad föreläsare, utbildare och
även personlig löptränare. Conny är före detta elitidrottare och utbildad
på friidrottsgymnasiet i Växjö där spjutkastning var hans huvudgren.
Utöver detta har han även hunnit med att vara programledare i SBS
Radio och motorskribent på Sportbilsmagazinet Automobil.

JARI KETOLA
Jari Ketola är en ledande hälsoprofil med
över 20 års erfarenhet inom tränings-,
motions- och fitnessbranschen. Jari har en
bakgrund som elitidrottare med två landslag
bakom sig i friidrott och bobsleigh, där han i
det senare deltog i OS 1994 i Lillehammer,
Norge. Med inspiration ifrån idrotten 
anpassad till dagens motionsträning arbetar

Jari aktivt med branschutveckling mot privatpersoner, företag, föreningar,
träningsanläggningar och media. Han är författare till flera böcker och du
möter honom regelbundet som träningsexpert, idrotts- & hälsocoach
för olika tidningar, i Hälsolandslaget, som föreläsare, personlig tränare
och personlig coach. Han ingår i The Academys utbildarteam och är en
av utbildarna du möter på Lic. PT-utbildningen.

RONNY KVIST
Utbildad idrottsfysiolog på University of
Louisiana, USA. Uppskattad och efterfrågad
föreläsare inom motivation, coaching &
hälsa, och är en av de ansvariga inom
HälsoLandslaget.se. Ronny har drivit olika
rehab och träningsanläggningar i olika
omgångar mellan 1994 - 2001. Personlig
tränare åt elitidrottare & företagsledare.
Ansvarat för Licensutbildningar inom
Fitness Education/HälsoLandslaget under åtta år.  Aktuell som författare
med en bok inom hälsa, Hälsan i ett nötskal,  samt har gett ut två DVD
filmer inom träning och hälsa. Tidigare landslagsman inom friidrott och
tyngdlyftning.

JANNIKA “HYPER”
LARSSON
Jannika är 30år gammal och driver sitt eget
företag FIGHT YOUR FIGHT. FIGHT YOUR
FIGHT står för att du ska äga din egen strid
och bekämpa den utefter dina egna 
förutsättningar. Jannika är utbildad personlig
tränare och utöver att träna sina klienter
med strävat att tillsammans nå deras mål 

även fystränar elitsatsande hockeylag. Utöver det coachar hon även
adepter som tävlar i Body Fitness som Jannika själv tävlar i på elitnivå
och tog hem SM- guldet 2011. Hon är också aktuell som Gladiatorn
“Hyper” i TV-programmet Gladiatorerna.

CARITA LESCHE
Som leg. naprapat, danspedagog och 
idrottslärare har Carita en lång erfarenhet
inom rehabiliteringsträning och professionell
träning. Carita har också jobbat 
som personlig tränare, träningsansvarig och
driftsansvarig på ett flertal tränings-
anläggningar. Med den medicinska bakgrunden,
sin breda kompetens och långa erfarenhet
inom träning och hälsa har Carita specialiserat

sig på rörelseanalys och träningsutveckling samt rehabilitering och arbetar
idag både med motionärer och elittränande. Carita är ofta först med att
presentera ny forskning och träningsteknik, idag exempelvis Garuda-
träning. Carita driver Stockholm Pilates Center sen tio år tillbaka. Hon är
STOTT PILATES Lead Instructor Trainer, presenterar ofta internationellt 
och ingår också i The Academys utbildarteam där du möter henne 
på PT-utbildningen. 

MARTIN LIDBERG
Tidigare Världsmästare i brottning som idag
arbetar som Hälsocoach. Martin är
certifierad fystränare och mental coach och
släppte för några år sedan den populära
boken kombinationsträning. Martin har
många strängar på sin lyra och är en mycket
eftertraktad inspiratör, via sina föreläsningar
och inspirationspass. Han är även känd som
vinnare av tv-programmet Let’s Dance och som programledare och
personlig tränare i TV4:s nöjesprogram 
bröllopsform. Idag hjälper och inspirerar han människor att komma
i bra form via Svenska Hälsocampen och via sin egen hälso- och
träningstidning, STARK magasin.

JONAS LISSJANIS
Jonas är personlig tränare och nordiskt
ansvarig för den personliga träningen på
gymkedjan SATS. Jonas har i över 10 år
utbildat andra personliga tränare på SAFE.
Jonas jobbar även fortsatt som utbildare, bl a
på Bosöns idrottsfolk-högskola samt för
Svenska Ishockeyförbundet. Jonas har varit
ansvarig fystränare för Huddinge 

Hockeys A-lag under 5 säsonger, och tränar nu elitsatsande
ishockeyspelare. 

ANDERS LINDSJÖ
Olympier i tyngdlyftning och fyskonsult som i
dag driver Styrka för Sport, som utbildar,
tränar och utvecklar kunder för att gå från bra
till bättre och bättre till bäst i styrketräning
med skivstång baserat på de olympiska lyften.
Anders har också mångårig erfarenhet från att
arbeta som personlig tränare på  motions-
och elitnivå.

PRESENTATÖRER 
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PRESENTATÖRER  
JONAS MORIN
Driver sedan 1997 Personal Training System
som  idag är The Motion Studio med
inriktning på Personlig Träning med
Biomekaniken som grund. Jonas arbetar
sedan 2001 som FYS-ansvarig för hockey-
klubben Malmö Redhawks elitverksamhet.
Jonas har en egen bakgrund inom  bl a elit-
ishockey på nationell nivå. Morin arbetar
dessutom som distributör av Intelligent Training Systems utbildningar
och Total Gym i Skandinavien. 

MÅRTEN NYLEN
Mårten är en av Sveriges populäraste tränare
som både syns i TV4s  Biggest Loser som
huvudtränare samt åt Sveriges kändiselit och
internationella världsstjärnor.
Mårten har en gedigen kampkonstbakgrund
och jobbar utifrån sitt koncept "Balansbordet"
som han applicerar på samtliga klienter för
bästa resultat. Ett välutformat helhetstänk 

ligger alltid som grund för allt han gör och oavsett när han jobbar med
världseliten inom kampsport eller Biggest Loser deltagarna så gör han
alltid detta till 100%. Mårten Nylen är 100%

FREDRIK NYSTRÖM
Fredrik är överläkare och professor
internmedicin vid Universitetssjukhuset i
Linköping. Han har ägnat sin egen forskning
bl.a. åt de stora folksjukdomarna fetma,
diabetes och högt blodtryck. Han står bakom
den uppmärksammade ”snabbmatsstudien”
där 18 friska frivilliga ökade i genomsnitt 9% i
vikt under 4 veckor med bl.a. förbättrade
blodfetter som följd, en studie som ledde till
BBC dokumentären ”Why are thin people not fat”. Fredrik har också
studerat effekter av träning på stresshormoner samt effekter av rödvin
på lever och blodfetter, han ingår numer i den grupp som Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU, som styr svensk sjukvård) till-
lsatt och som nu arbetar med vilken mat man skall rekommendera vid
fetma. Nyström är en aktiv professor i allmänhet och med styrketräning
i synnerhet

ANNA OLSHEIMER
Anna Olsheimer är idrottspsykologisk
rådgivare och jobbar med balansen mellan
prestation och återhämtning. Anna är
utbildad till idrottspsykologisk rådgivare 
från högskolan i Halmstad. Hon har under 
många år jobbat med idrottspsykologi, 
idrottsvetenskap och folkhälsa på 

Malmö Högskola och idag jobbar hon med elitidrottare och företag 
som vill effektivisera sina resultat. Anna har även en idrottshistoria som
elitidrottare i tennis och förbundskapten för rullstolslandslaget i tennis. 

JESSICA PARNEVIK-MUTH 
Jessica arbetar som sjukgymnast på Kungliga
Tennishallen i Stockholm. Hon har även flera
års erfarenhet av att arbeta som sjukgymnast
och Certified Strength & Conditioning
Specialist på en av USA:s mest ansedda
Idrottskliniker. Hon har vidareutbildning inom
Funktionell träning och biomekanik via bl.a.
Gray Institute (GIFT), även inom
Idrottsmedicin, OMT och KBT. 

FREDRIK PAULUN
Fredrik är Sveriges mest kände närings-
fysiolog och har arbetat med kost och hälsa
sedan i slutet av 80-talet. Paulun har en
magister examen inom Nutrition och arbetar
fortlöpande med utbildningar och
föreläsningar, dels i egen regi och dels som
konsult. Han syns ofta som expert i olika TV-
sammanhang. Fredrik har skrivit ett mycket

stort antal böcker och har snart sålt över en miljon sammanlagt på flera
olika språk. En unik pedagogisk förmåga kännetecknar också Fredrik.

JOHAN PLATE
Lärare och utbildare i beteendevetenskap,
föreläsare i prestationspsykologi, idrott-
tspsykologisk rådgivare, författare
Utexaminerad gymnastikdirektör 1982.
Var anställd på Bosön Elitidrottscentrum,
åren 1987-1998. Numer konsult och
idrottspsykologisk rådgivare på heltid.
Driver tre små företag, bl a edvisor ab 
tillsammans med Thomas Fogdö sedan
2000. Forskarutbildad på Lärarhögskolan i Stockholm. 
Johan tog 1997 initiativet till att starta Forskningsgruppen för 
Idrottspsykologi i Stockholm, och han är en av grundarna till SIPF, 
Svensk Idrottspsykologisk Förening, som grundades 2000. 
Plate har länge varit kursansvarig på Stockholms Universitet. 
Målet är att så många som möjligt, så ofta som möjligt, presterar så bra
som möjligt. Detta utan att för den skull uppleva stress och andra
prestationshämmande känslor.

MAGNUS RINGBERG
Magnus är en av Sveriges mest omtyckta 
och respekterade presentatörer inom
grupp- och individuell träning. Redan 1998
utsågs han till "Årets instruktör "och
alltsedan dess har han varit fullbokad både
nationellt och internationellt. Magnus har
presenterat utbildningar, workshops och
träningsklasser världen över. Det som gör
Magnus unik och oerhört omtyckt är hans

kompletta kompetens. Med sin utbildning till legitimerad sjukgymnast
som grund garanteras deltagare och kunder en kvalitativ och effektiv
träning och han anses som en av pionjärerna inom funktionell träning –
både när det gäller grupp och individuell träning. Idag driver Magnus
också sin egen studio i Göteborg och du möter honom som utbildare
inom The Academys Functional Moves ®. Konceptet är utvecklat av
Magnus tillsammans med Christina Sivertsson.

PATRICIO RIQUELME
Patricio Riquelme är utbildad hälsopedagog
från GIH I Stockholm och är key account
manager på Health Profile Institute. Patricio
har mångårig erfarenhet av hälso-
utvecklingsprojekt och föreläser om varför
arbetsgivare ska investera i hälsa och det
ekonomiska värdet av det. 
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PRESENTATÖRER 
SETH RONLAND
Driver anläggningen Breeze Fitness I Ystad, och jobbar heltid som personlig tränare. Seth är Internationellt licencierad
personlig tränare, ACE, med speciakompetens inom prehabilitering och idrottsspecifik träning. 
Seth är också Master VipR instruktör. Utöver sin egen verksamhet arbetar jag som frilansande föreläsare och utbildare. Seth
är dessutom utbildad inom Senior Master Trainer TRX & RIP, Master TriggerPoint Therapy och ViPR,  FMS & SFMA och
idrottsmedicin. Tidigare Svensk Mästare i Athletic Fitness, 2006 och 2005, silver 2007 och har en bakgrund inom boxning
och handboll. Seth var årets personliga tränare 2011 och fortsätter att inspirera tränare och klienter att utveckla sig.

PAOLO SANTOS
Paolo is one of Portugals most well known and appreciated presenters at different Fitness Conventions in Portugal 
and other countries. He has an University Degree in Health & Fitness and a Post Degree as a Personal Trainer. 
Paolo is also Ostepath, Sport & Rehab Masseuse and is working as a highly ranked Personal Trainer and Group Class
Instructor. 

PROF. DIETMAR SCHMIDTBLEICHER 
Prof. Dr. Dr. h. c. Dietmar Schmidtbleicher, Head and Chair for Sport Sciences at the Institute of Sport Sciences at the
Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt/Main in Germany. Main topics in his work are strength and power training,
neuronal and muscular adaptations after training, diagnostics and regulation of training and the development of
measurement devices. Furthermore he developed a method for training in high performance sports and rehabilitation using
stochastic resonance. He published more than 400 articles and is a leading expert for strength and power training
especially for top level athletes.

HANS SEGERFELDT
Hans Segerfeldt är mannen gör just dig, och därmed dina kunder, klienter och adepter, till en bättre löpare. Hans är en av
Sveriges bästa löpare genom tiderna och tävlade då för IFK Helsingborg, och som han säger:”Jag sprang innan jag kunde
gå”. Som bäst gjorde Segerfeldt 28.19 på 10.000 meter och 13.32 på 5.000 m och är en klassisk Finnkampssegrare. Efter
den aktiva idrottskarriären fortsatte "karriären" på det civila planet med åtta stycken mäklarkontor i Sverige, innan jag hitt-
tade tillbaks till det viktigaste-Löpning och träning. “Jag tror att det är oerhört viktigt, för att jag skall förstå dig och dina
behov, också måste förstå att för att bli en bättre löpare måste jag också känna till det "verkliga" livet utanför träningen”.
Löparlandslaget driver sedan en tid tillbaka av Hans med framgång, i direkt samarbete med HälsoLandslaget.

CHRISTINA SIVERTSSON
Christina har arbetat med utbildning, både som utvecklare och lärare, inom gruppträning för Reebok, Safe och Les Mills.
Sedan 1999 är hon en del av The Academy där hon i första hand utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningar och utbildare. I
grunden är Christina utbildad dansare och idrottslärare på Idrottshögskolan i Stockholm. Därtill har hon fyllt sin
kompetensprofil med flertalet fördjupade studier, till exempel till testledare och i fysiologi på Karolinska institutet. Christina
har arbetat med allt från fysträning för elitidrottslag till rehab och traditionell gruppträning. Hon har en lång erfarenhet som
presentatör på nationella och internationella konvent. Många har smittats av hennes passion för träning och utveckling.
Christina ligger tillsammans med Magnus Ringberg bakom The Academys framgångsrika koncept Functional Moves ® som
kan användas både i personlig träning, ”small group” träning och i traditionell gruppträning.

GUDFINNA SIGURDARDOTTIR HANSEN 
Gudfinna har varit verksam som gymägare, instruktör, affärsutvecklare och PT sedan i början av 90-talet, med start på Island, bl a
grundade hon tillsammans med Jonina Ben “Puls-180” också på Island. Hon är också en universitetsutbildad inom psykologi och är
massageterapeut. Hon har arbetat på Aktiverum I Helsingborg under fem år på 90-talet, och då även med  Aktiverums utbildningar,
och därefter arbetat inom SATS i Malmö  som ansvarig for alla instruktörer, samt utbildnings och passansvarig. Sedan 2002 är
Gudinna bosatt i Dubai, där hon har jobbat med viktminsknings-programmet “8 weeks to a new you” som hon och en kollega
grundade. GUDFINNA arbetar nu som PT på Le Meridien Hotel, men kör också pass. Gudfinna arbetar också med exempelvis
Emirates Airlines med att träna och förbättra hälsa och form hos deras kabinpersonal.  Gudfinna har en unik positiv energi och
kombinerat med en tydlig och inspirerande metodik och pedagogik blir hon en värdefull tillgång till ditt fortsatta arbete.
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ROGER ZAPHE
FD Ubåtsofficer och Gladiator. Utbildad på Arméns Gymnastik & Idrottshögskola, Försvarshögskolans Ledarskaps-institution, har sin
PT-utbildning vid PT- School,Stockholm. Zaphe är sedan många år tillbaka själv Gymägare och har dessutom tävlat och vunnit hela 
3 SM-guld i Bodybuilding. Roger är en sedan många år mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare och utbildare inom Ledarskap,
Hälsa & träning!

ANDERS WALLIN
Anders Wallin är fd. officer och utbildad i Sports Management i Florida, USA. Anders är lärare och utbildningsansvarig på 
Health Profile Institute. Han är även licensierad kostrådgivare och fystränare samt har mångårig erfarenhet av att utbilda i
konditionstest samt livsstilsförändring med Hälsoprofilbedömning.

FRIDA A. WERANDER
Frida är Personlig tränare, kostrådgivare, mental coach, föreläsare, komiker och hälsobloggare. Hon är även aktiv inom Fitness och
har några SM-tävlingar bakom  sig. Frida driver även företaget InMood och har i över 7 år i yrket som PT samlat på sig en 
rad olika utbildningar och blivit en av Göteborgs mest efterfrågade inom branschen.  Arbetsplatsen är Sportlife Exclusive, 
där hon är omtyckt för sin kompetens och för sin personlighet. 

PER VIKMAN
Per har en bakgrund som fotbollsspelare på elitnivå och har stor erfarenhet av träning och prestationer för grupper. Han har i över
20 års tid jobbat som tränare allt från elitidrottare till motionärer på individuell och gruppbasis. Vikman har under senare år också
mycket framgångsrikt samarbetet med större företag och organisationer när det gäller att implementera och driva friskvårds- och
träningsverksamheter internt, både i form av personlig träning såväl som gruppträning i små och större grupper. Exempel på detta
är Coca Cola och If i Stockholm.. Du träffar Per på The Academys utbildningar till Lic. Träningsinstruktör och Lic PT där han utöver
de praktiska delarna också undervisar i sälj och marknadsföring av PT-rollen.

KATARINA WOXNERUD
Katarina är en ledande profil inom träning och hälsa, liksom hur kroppen arbetar under rörelse. Hon banar nya vägar och
introducerar nytt tänk som hon förmedlar till kollegor via utbildningar och workshops. Med sina över 25 års erfarenhet som
föreläsare och tränare har hon varit en av de mest bidragande personerna i Sverige till att sätta standard för utbildningar inom
fitnessbranschen. Hon har tidigare startat och utvecklat utbildningsorganisationerna S.A.F.E. (1990-1999) och The Academy 
(1999-2001).  Hon är en lysande pedagog och känd för att göra det krångliga enkelt – utan att tappa innehåll. Katarina är leg.
naprapat och arbetar idag även som författare, frilansskribent och hälsoutvecklare – hon är bland annat tidningen MåBras personliga
tränare sedan flera år, och har tidigare utnämnts till Årets Naprapat. Katarina har gett ut sexton böcker och ett flertal häften inom
motion och hälsa. Hon förekommer i radio och på teve som expert inom området motion och hjälper företag och myndigheter att
utveckla friskvården. Katarina har även producerat 6 träningsdvd för hemträning.

ÖRJAN YTTREUS
Örjan driver sedan år tillbaka sitt eget utbildnings- och kommunikationskonsultföretag inom hälso- tränings- och idrottsbranschen.
Under många år var han Rehband Anatomiska AB´s utvecklings- och försäljningschef och bidrog med sin kompetens till
kunskapsutvecklingen inom både rehab- och elitidrottsområdet, på såväl förbundsnivå som ned till de konkreta rehabanläggningarna.
Yttreus medverkade till utvecklingen av Fitness Education/HälsoLandslagets succéconvention Sports Medicine Convention, Han har
över 15 års erfarenhet av direkt arbete med Svensk Landslags-handboll, både på herr- och damsidan, med många medaljer från VM
och OS. Tidigare bakgrund som elitskidåkare. 

PRESENTATÖRER 
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OBS! 
PREMIE VÄRD 1 695 KR I PRISET! Alla som deltar

både lördag och söndag får välja mellan Karhu löparskor, Under
Armour-kläder Suunto pulsklocka, Flowin kit eller Casall 
träningsställ/träningsprodukter helt utan kostnad! Unikt!

Läs mer på hemsidan.



DELTAGANDE CONVENTION
TVÅ DAGAR, LÖRDAG DEN 18/8

OCH SÖNDAGEN 19/8

Pris
Innan den 30/4 - endast 4 475 kr, exkl moms
Efter den 30/4 - 4 975 kr, exkl moms

I priset ingår
* Fullt deltagande - välj mellan alla inslag
* Premie värd 1 695 kr, välj mellan 
Karhu Runningskor, Suunto pulsklocka
Flowin-kit eller Casall träningsprodukt

* Lunch & två fika båda dagarna, värde 500 kr
* Utlottning av fina priser vid avslutningen 

DELTAGANDE CONVENTION
EN DAG, LÖRDAG DEN 18/8

eller SÖNDAG DEN 19/8

Pris
Innan den 30/4 - 2 475 kr, exkl moms
Efter den 30/4 - 2 795 kr, exkl moms

I priset ingår
* Deltagande en dag - välj mellan dagens inslag

* Lunch & två fika 

DELTAGANDE PRE-CONVENTION
DEN 17/8

Innan den 30/4 - 1 095 kr, exkl moms
Efter den 30/ 4 - 1 395 kr, exkl moms

I priset ingår
* Deltagande ett inslag 
* Fika under em

PRISBILD & BOENDE

BOENDE 
Genom vårt unika samarbete med SCANDIC PARK HOTELL, KARLAVÄGEN I STOCKHOLM, och MORNINGTON HOTELL I BROMMA

kan du boka ett boende till specialpris! Ange PT-convention/HälsoLandslaget vid anmälan. 
Kontaktuppgifter: Scandic Park Hotell: Scandic.se  Mornington Hotell: Mornington.se

OBS! Du bokar och betalar ditt boende själv. Vid fakturering, gör klart alla förutsättningar och uppgifter innan ankomst.
Utöver dessa alternativ finns det ett stort utbud av hotell till olika prisnivåer - besök olika hotellboknings-siter som hotels.com

TRANSPORT TILL STOCKHOLMS UNIVERSITET/FRESCATIHALLEN
Tunnelbana till Universitetet och därifrån promenad ca 400 m, följ skyltning! 

Bil - från Stockholm kör norrut mot Norrtälje på E18. Efter ca 800 m från Roslagstull är det skyltat höger mot Universitetet.  Lätt att parkera.



HälsoLandslaget ab/Fitness Education
www.fitnesseducation.se   www.halsolandslaget.se

info@halsolandslaget.se
070-660 14 17,  08-611 70 89 (fr den1/4)
Engelbrektsgatan 29 114 32 Stockholm

ANMÄLAN, VILLKOR & KONTAKT

B

Plats & Tidpunkt: STOCKHOLMS UNIVERSITET/FRESCATIHALLEN, Stockholm den 17-19/8 med 
PreConvention den 17/8

Pris: Se föregående sida! Anmäl dig omgående för bästa pris och för möjlighet att erhålla dina valda inslag.

Komplett program finns på vår hemsida; www.fitnesseducation.se  alt www.halsolandslaget.se
Du kan också begära en tryckt folder eller en folder i pdf-format.

Senaste anmälan är den 15/7. Observera prisökningar efter den 30/4 

Premie i priset värd ca 1 695 kr! Alla som deltar både lördag och söndag får välja mellan Karhu löparskor, Suunto
pulsklocka, Under-Armour-kläder, Flowin kit eller Casall träningskläder/träningsprodukter utan kostnad! Önskemål och
storlek anges vid anmälan. Produkt delas ut vid registreringen! Läs på hemsidan om exakt vilka produkter det är.

Det här är “anmälningsgången”:

1. Anmäl dig omgående mailledes på  info@halsolandslaget.se och ange följande:
✔ Namn     ✔ Adress     ✔ Postadress    ✔ Telefon    ✔ Mail    ✔ Eventuell annan fakturaadress
✔ Deltagande två dagar eller en dag OCH preconvention. De inslag som du önskar anges med det nummer som inslaget har!
✔ Ev.hemsida     ✔ Arbetsplats/roll    ✔ Val av premie och storlek
✔   Ange intresse av PT-champ, dvs fystävlingen för bästa form, så mailar vi dig ett separat program.

2. Anmälan innebär en slutgiltig anmälan! Bekräftelse mailas om att du är anmäld och att du erhåller dina
önskade inslag, Förändringar i programmet, exempelvis sjukdom eller annat hinder hos föreläsare mailas ut på din
anmälningsadress, och du ombeds att återkomma med ett annat val av inslag.

3. En faktura skickas ut efter sin anmälan med betalningsvillkor 15 dagar.  Anmälan är bindande och återbetalning 
sker endast vid sjukdom och mot läkarintyg och då med 50% fram till den 30/7. Plats kan överlåtas. Vi förbehåller oss rätten att
ställa in conventet vid force majeur eller vid för få anmälda med besked istf den 15/7.  Återbetalning enbart vid det sistnämnda
sker med hela beloppet.

4. Kallelse och PM. Ca 30 dagar innan PT-Convention får du en kallelse med olika fakta.

5. Specifika matbehov mailas på samma adress som anmälan,

6. Boende bokar du själv, till specialpris. Se förra sidan!

7. Frågor eller funderingar, kontakta oss på nedan telefon och e-mail.
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