
 

  

 

 

Inspirationsdagen 2018 - Schema  
 

PLATS/  
TID  

Paris  Aten  Rom  Madrid   
(Cykel)  

Wien   
(Indoor Walking)  

Bottenviken (Aqua)  

  

England  

  
Lissabon  Moskva  Split (Gymmet)  Ute  Luxemburg  

(Föreläsning)  

8.00- 
8:45  INCHECKNING  ·········  INCHECKNING  ·········  INCHECKNING  ·········  INCHECKNIN G  ·········  INCHEC KNING  ·········  INCHECKNING  

 

8:45- 
9:45  

  

Qi-gong 

Angelique 
Wallsten 

Tack kroppen 

Total Training 

45 min 

Hannah Lindvall 

Ondskan 

Cykel 

Cecilia Kalla 

 

Sommarfest 

Aqua 

Natalia Ivanova 

 

Stabil lekfullhet 

Pilates cirkel 

Sanna Vikberg 

Mobility Mashup 

Anna-Karin 
Hammar 

  

Träna som  

en atlet 

Föreläsning 

Gyula Bercsenyi 

10:00- 
11:00  

Hot Feet 

Dans 

Patric Ekström 

Resilient Yoga 

Workshop 

Gustav Jonsson 

Alla goda  

ting är tre 

Rörlighetspass 
 

Cecilia Kalla 

 

Hiit Hills 

Indoor Walking 

40 min 

Emelie Marklund 

Pool Power 

Aqua 

Elin Thelberg 

Atletpass  

Gyula 

Bercsenyi 
 

Dynamax  hug-

course 

Joel Lindström 
  

Allt om löpning 

på 60 min (forts) 

Föreläsning 

L-G Skoog 

Malin Skoog 

11:15- 
12:15  

Dance Move 

Maria Olofsson 

Medicinsk Medi 

Yoga 

Angelique 
Wallsten 

BODYATTACK™ 

Mathilda Björck 

PUSH YOUR 

LIMIT 2.0 

Cykel Watt 

Therese 
Wadebeck 

 

Puls, nostalgi 

och mjölksyra 

Aqua TT 45 min 

Hanna Corell 
Isabella Wedin 

Atletpass  

Gyula 

Bercsenyi 
 

Gymnastics 

Total Training 

Pernilla 
Nordlund 

Nea Räsänen 

X-Cage Hiit 
Total Training 

Buren 

Joel Lindström 

Från joggare till 

löpare (grund) 

Workshop 

L-G Skoog 

 

 

Lunch  
12:45- 
13:45                                Sluta aldrig gå – i idrottens spår. Föreläsning med Christina Rickardsson  

 

 Alla samlas i Paris! För dig som har lunchbiljett serveras   din lunch i  Paris from kl 12.30.   

14.00- 
15.00  

Chairdance  

Patric Ekström 

Viryayoga för 

axelhälsa 

Gustav 
Jonsson 

Punch Out 

Pernilla Nordlund 

Freja Björnander 

Världsklass 

Cykel 

Cecilia Kalla 

   
Inner Strength 

Maria Olofsson 

Challenge 

Total Training 

45 min 

Julia Enlund 

X-Cage Hiit 

Total Training 

Buren 

Joel Lindström 

 

Hur du blir en 

bättre löpare 
(forts) 

Workshop 

Malin Skoog 

Varför & vad ska 

jag äta och dricka 

efter träning? 

Föreläsning 

Malin Wikström 
Hanna Lennartsson 

15.15- 
16.15  BODYPUMP™ 

Mathilda 
Björck 
Sara 

Sandström 

Happy Feet 

Step 

Angela Zanbil 
Maggan Wåhlin 

    

Atletträningens 

grunder 

Workshop 

90 min 

Gyula Bercsenyi 

Yinyoga 
Wind down 

Karolina 
Hermansson 

  

Spring! 

Intervallklass 

Cecilia Kalla 

 



 

  

KLASSBESKRIVNINGAR  

  

QI-GONG – ANGELIQUE WALLSTEN  

En Qi-Gong klass är uppbyggd på olika rörelsemönster som utförs stående. Meditation i rörelse som motverkar stress, spänningar och värk, ökar din rörlighet, din 

kroppsmedvetenhet, energi och uthållighet, koordinerar och balanserar din kropp och själ. Ökar din uppmärksamhet och närvaro i nuet – mindfulness.   

TACK KROPPEN – HANNAH LINDVALL  

En Total Training klass där hela kroppen får en härlig utmaning. Vi jobbar med vår kroppsvikt och redskap för att med hjälp av varandra, musiken och lite pannben 

utmana oss själva.   

ONDSKAN – CECILIA KALLA  

En cykelklass där det handlar lika mycket om vilja som ett starkt hjärta. Hur långt utanför komfortzonen vill och kan du kliva?   

SOMMARFEST – NATALIA IVANOVA  

Dröm dig bort till varma kusten i Spanien, solnedgång, njut av musiken och upplev rörelseglädje. På den här aquaklassen ligger fokus på att slappna av i axlar och 

stärka vårt ” muskelbälte”.  

STABIL LEKFULLHET – SANNA VIKBERG 

Önskar du bli starkare, smidigare eller skapa mer medvetenhet kring dina kroppsrörelser? Grunden till detta kan vara att testa pilates, som handlar om att stärka 

kroppen inifrån och ut, jobba med djup muskulatur som skapar stabilitet. Detta stationsbaserade pass kommer stimulera ditt lekfulla sinne med fokus på hållning, 

styrka och smidighet! 

MOBILITY MASHUP – ANNA-KARIN HAMMAR  

Funktionell träning med extra fokus på mobilitet. Hur kan du bli starkare i ditt rörelseomfång för att få ut mer av din träning? Ta med din nyfikenhet så testar vi!  

 

Tillbaka till schemat  

 



 

  

TRÄNA SOM EN ATLET – GYULA BERCSENYI  

En föreläsning om atletträning och dess fem element. Vad innebär det, för vem och hur gör man.    

RESILIENT YOGA – GUSTAV JONSSON  

Resiliens betyder motståndskraft, eller förmåga att studsa tillbaka. Under den här workshopen utforskar vi några enkla principer från rörelselära och hur vi kan 

använda dem för att få en smartare yogapraktik, för en kropp som ska hålla hela livet. Utgångspunkten är Viryayogans metodik, modern forskning kring 

rörlighetsträning och grundläggande biomekaniska principer.   

HOT FEET – PATRIC EKSTRÖM  

En dansklass med mycket energi och sköna beats. Det blir en mix av olika stilar med inspiration från house och ragga. Alla kan delta. Let´s jam!  

ALLA GODA TING ÄR TRE – CECILIA KALLA  

Enkla(?) övningar som utmanar kroppens fysiologiska egenskaper i form av rörlighet, styrka och balans.   

HIIT HILLS – EMELIE MARKLUND  

Högintensiv intervallträning för hela kroppen som utförs i backe med hjälp av en Crosstrainer. " Att vilja jaga mjölksyra, jobba med den & stå stark i den". Ta med 

pannbenet så kör vi!  

POOL POWER – ELIN THELBERG  

En aquaklass med sköna låtar från idag och igår varvar vi styrka, kondition och rörlighet. Intensiteten får du själv välja. Låt pulsen stiga, svetten lacka och glädjen vara 

på topp!  

ATLETPASS – GYULA BERCSENYI  

Atletträning går ut på att träna upp kroppens fem fyselement - styrka, uthållighet, snabbhet, rörlighet samt koordination. Målet är att utveckla kroppens hela register 

till att få en mer atletisk prestanda.  

Tillbaka till schemat   

 



 

  

DYNAMAX HUG-COURSE – JOEL LINDSTRÖM  

Kramas med medicinbollar, hur kul och intensivt kan det bli? Vässa tänderna. Var alert. Förbered dig på boll-lek där det inte handlar om att göra mål. Dynamax utmanar 

med höga hastigheter, korta reaktionstider, en hel del skratt och ömmande magmuskler.  

ALLT OM LÖPNING PÅ 60 MINUTER (FORTSÄTTNING) –L-G SKOOG, MALIN SKOOG  

Detta är en fördjupad föreläsning om löpträning. För dig som vill ta ett steg till i din löputveckling. Olika träningsfilosofier (Lydiard, Daniels, Canova); genomgång av 

träningsmodeller och syfte; tester för löpare; förslag på träningsprogram och fördjupade exempel på hur du blir en bättre löpare.  

DANCE MOVE – MARIA OLOFSSON  

En dansklass där energi och dansglädje blandas i en skön mix. Hitta dina favorit "moves" och gör dem på ditt sätt.   

MEDICINSK MEDI YOGA – ANGELIQUE WALLSTEN  

MediYoga, en body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också 

bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska 

aspekterna. Passen genomförs i största del sittandes. Det är en fördel med varma och mjuka kläder och strumpor då passen är i lugn anda.   

BODYATTACK™ - MATHILDA BJÖRCK  

BODYATTACK™ är sportinspirerad högintensiv konditionsträning som utmanar din styrka och uthållighet. Atletiska rörelser som springa och hoppa kombineras med 

styrkeövningar som squats och pushups. Allt till pulshöjande och energifylld musik för att utmana dig, motiverar dig och få dig att känna att du lyckats från start till 

slut.  

PUSH YOUR LIMIT 2.0 – THERESE WADEBECK  

Push your limit är i huvudsak en VO2 MAX Cykel Watt klass där du tränar ditt maximala syreupptag, ökar din syretålighet och ger dig en effektivare återhämtning. Med 

ett tydligt upplägg, stödjande coaching och drivande härlig musik lyckas du nå dit du inte trodde var möjligt. Efter en skön uppvärmning startar vi upptrappningen, 

känner på tröskelzonen, tar oss vidare uppåt och letar oss till samt passerar gränsen som du trodde var stoppet. Det här är en klass där du har möjlighet att nå dina 

toppar.  

PULS, NOSTALGI OCH MJÖLKSYRA – HANNA CORELL, ISABELLA WEDIN  

En intervallbaserad aquaklass där vi tränar styrka, kondition och rörlighet till musik från 70-talet fram till idag. En varierad och nostalgiframkallande klass med 

utmaningar för alla.  

Tillbaka till schemat   



 

  

GYMNASTICS – PERNILLA NORDLUND, NEA RÄSÄNEN  

  

Hur länge sedan är det du gjorde en kullerbytta? En kullerbytta bakåt? En hjulning? Precis, någon gång i mellanstadiet eller hur?! På Total Training Gymnastics får du 

chansen att prova på dessa och många fler gymnastiska rörelser igen. Vi erbjuder en klassisk gymnastikuppvärmning där vi tränar på olika tekniska övningar, kickar, 

hopp, balans och sträckta vrister. Detta varvas med fokusövningar och rörlighetsträning. Vi testar, faller, skrattar, testar igen och lyckas. Och när självförtroendet är 

som bäst samlar vi ihop allt vi lärt oss och avslutar passet med hög puls i en gymnastikcirkelträning. Erfaren eller nybörjare spelar ingen roll, alla är välkomna att väcka 

sin inneboende gymnast.   

  

X-CAGE HIIT – JOEL LINDSTRÖM  

I buren får du utmana samtliga fysiska kvalitéer. För varje hörn kommer en ny överraskning. Kanske får du revansch på en och samma övning två gånger? Högintensiv 

cross-träning i stationer med utmaning för alla.  

FRÅN JOGGARE TILL LÖPARE (GRUND) – LARS-GUNNAR SKOOG  

En workshop där du lär dig grunder i löpteknik, löpsteg i olika farter samt löpskolningsövningar och rörlighet som gör dig till en bättre löpare.  

SLUTA ALDRIG GÅ – I IDROTTENS SPÅR – CHRISTINA RICKARDSSON  

  
Christina Rickardsson är författare, föreläsare, företagare och fallskärmshopperskan som 2015 valde att säga upp sig från VK för att satsa på ett liv som social entreprenör. 
Med sin historia har hon berört miljontals människor runt om i världen. Nu kommer hon till IKSU:s inspirationsdag för att dela med sig av sin unika historia från ett liv i en 
grotta, på Sao Paulos gator som gatubarn, till att som 8-åring befinna sig i de norrländska skogarna. Genom hela sin föreläsning visar hon på hur idrotten bl.a. räddat hennes 
liv och hjälpt henne att skaffa sig ett stabilt liv i ett samhälle hon först inte kände sig hemma i. Christina var med i juniorlandslaget i friidrott när hon var yngre och idag är 
hon första svenska kvinnan och den 10:e kvinnan i världen att ha gjort ett O2 HALO hopp (Fallskärmshopp) från 10 000 meter med syrgas. Missa inte denna spännande 
föreläsning!   

VIRYAYOGA FÖR AXELHÄLSA – GUSTAV JONSSON  

Under den här klassen guidas du igenom yogaflöden med utgångspunkt i att främja axelhälsa. Yogaklassen följer Viryayogans metodik.   

  

Tillbaka till schemat  

  

  



 

  

CHAIRDANCE – PATRIC EKSTRÖM  

Gillar du att släppa loss? Chairdance är en rolig klass för dig som gillar dans med en liten utmaning, som en musikvideo med stolen i fokus. Alla kan delta. Let’s dance!  

PUNCH OUT – PERNILLA NORDLUND, FREJA BJÖRNANDER  

Klassen där du får utmana dig både fysiskt och tekniskt och får testa på saker du inte trodde du kunde. Kombinationer av slag, sparkar, knän och armbågar varvas 

med våra favoritfysövningar och bakas ihop till ett högintensivt träningspass i kampsportens värld. På en Punch Out klass jobbar vi parvis och hjälper varandra att ta 

både träningen, mjölksyran och glädjen till en högre nivå. Lugn, du behöver inte vara erfaren fighter för att delta. Vi lär ut lättare slag- och sparktekniker och anpassar 

till din nivå. Vi ser till att du går härifrån lite mer uthållig, mycket svettigare och dessutom lite kaxigare.   

VÄRLDSKLASS – CECILIA KALLA  

En bana, 3 varv och alla möjligheter i världen att utveckla ett tålamod i världsklass. En cykelklass där dagsformen styr din intensitet och musiken hjälper dig kanske att 

lyfta den lite högre.  

INNER STRENGTH – MARIA OLOFSSON  

Inner Strength, ger dig en mix av core, gymnastik och yoga. Klassen utförs barfota och endast med din kropp som redskap. Här får du tekniken, kontrollen och grunden i 

den första delen som är core. I den andra delen av klassen får du utmana din styrka på din nivå, utifrån gymnastikens olika tekniker. Klassen avslutas med ett 

dynamiskt yogadel.  

CHALLENGE – JULIA ENLUND  

En team-inspirerad Total Training klass med utmaningar för alla nivåer.   

HUR DU BLIR EN BÄTTRE LÖPARE (FORTSÄTTNING) – MALIN SKOOG  

Workshop (fortsättning) i löpning. Du får testa på intervaller, backträning, supertusingar och Canova-träning. Allt för att bli en ännu bättre löpare!  

  

Tillbaka till schemat  

  



 

  

VARFÖR & VAD SKA DU ÄTA EFTER TRÄNING? – MALIN WIKSTRÖM, HANNA LENNARTSSON  

Idag finns ett enormt utbud och information kring vad man kan och bör äta i samband med träning. Denna föreläsning ger dig konkret och matnyttig information med 

fokus på vikten av återhämtningen dvs ögonblicket efter träning. Oavsett om man är motionär eller elitatlet. Om man vill gå ner i vikt, bli starkare, vinna ett lopp eller 

sätta bänkpressrekord så finns det något att ta med sig från denna föreläsning. Samtliga åhörare kommer få återhämtning både i teori och i praktik!   

Föreläsningen anordnas i samarbete med Norrmejerier och Gainomax.  

BODYPUMP™ – MATHILDA BJÖRCK, SARA SANDSTRÖM  

BODYPUMP™ är styrketräning som passar alla som snabbt vill få resultat. Genom att använda lätta till medeltunga vikter och utföra många repetitioner ger  

BODYPUMP™ träning för hela kroppen och ökad förbränning. Den energifyllda musiken hjälper och motiverar dig att utmana och flytta dina gränser. Du kommer lämna 

klassen och känna dig utmanad, motiverad och redo att komma tillbaka för mera.  

HAPPY FEET – ANGELA ZANBIL, MARGARETA WÅHLIN  

Vill du låta kroppen svettas och steppa till de mest energiska och nostalgiska låtarna så missa inte detta pass. Vi tror på att alla kan steppa och bygger upp klassen 

genom stegkombinationer som görs på och runt stepbrädan med fokus på känslan till låtarna.   

ATLETTRÄNINGENS GRUNDER – GYULA BERCSENYI  

En workshop i atletträning. Träningsmodellen har sin grund i funktionell träning och ”Back to Basics” vilket betyder gränsöverskridande naturliga rörelser med varierad 

belastning och olika intensitetsnivåer. Träningen är enkel, effektiv och intensiv och är oslagbar om du vill komma i ditt livs form. Under Workshopen får du en snabb 

genomgång av atletens basrörelser samt olika prestationsnivåer. Vi går bland annat igenom; atletens rörlighets-, koordinations- och stabilitetskrav; atletens 

rörelsestilar och tekniker; atletens förbjudna positioner; atletens flerdimensionella grundpositioner; atletens arbetseffektreglering.  

YINYOGA WIND DOWN – KAROLINA HERMANSSON  

Yin och yang beskriver två ytterligheter eller två sidor av samma mynt. Den ena kan inte existera utan den andra. Yang symboliserar de aktiva och strävande krafterna i 

oss medan yin symboliserar det mer introverta och reflekterande. Vi behöver aktivitet och fysisk träning för att må bra men vi behöver också återhämtning och vila. 

Den här klassen syftar till just återhämtning och att landa fysiskt, känslomässigt och mentalt efter en aktiv dag. Du kommer att få öva dig på att stanna upp i kropp 

och sinne och samtidigt stärka passiva strukturer runt dina höfter och din ryggrad.  

 

Tillbaka till schemat  



 

  

SPRING! – CECILIA KALLA  

En löpklass med intervaller; kontrasterna mellan höga, starka pulsslag och bekväma pauser som upprepas om och om igen. Och igen. Och igen.   

 

 

Tillbaka till schemat 


