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HELHETEN I FOKUS 21-23 Nov 2014 

 

 Under	  lägret	  fokuserar	  vi	  på	  att	  ge	  deltagarna	  bra	  
verktyg	  och	  kunskap	  inom	  kost	  och	  träning,	  för	  att	  sedan	  
på	  egen	  hand	  nå	  sina	  mål	  ur	  ett	  helhetsperspektiv. 

 

O2tri välkomnar 
dig till 
träningslägret 
”Helheten i 
fokus” på Selma 
Spa. 

  

 

LÖRDAG 

SÖNDAG 

 

• Förebygg	  o	  förbered	  
dig	  inför	  din	  träning	  
med	  rätt	  styrke-‐och	  
rörlighetsträning!	  

• Träna	  rätt	  och	  
effektivt	  genom	  
träningspass	  med	  
KVALITÉ!	  

• Återhämta	  rätt!	  
• Ät	  rätt	  o	  anpassa	  din	  

kosthållning	  utefter	  
DINA	  förutsättningar!	  

• Arbeta	  med	  din	  
MENTALA	  styrka! 

”HELHETEN I FOKUS” 
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• Hur	  vi	  kontinuerligt	  kan	  arbeta	  skadeförebyggande	  och	  stärkande	  med	  vår	  kropp.	  
	  

• Hur	  vi	  planerar	  och	  genomför	  kvalitativa	  pass	  som	  är	  anpassade	  till	  våra	  delmål	  och	  
slutmål.	  	  Vi	  genomför	  praktiska	  träningspass	  varvat	  med	  teori	  inom	  träningslära.	  
	  

• Hur	  vi	  effektiviserar	  o	  förbättrar	  vår	  återhämtning	  mellan	  våra	  träningspass.	  
	  

• Hur	  vi	  planerar	  vår	  meny	  i	  vardagen	  och	  hur	  vi	  anpassar	  vår	  kosthållning	  på	  bästa	  sätt	  
innan	  och	  efter	  vår	  träning.	  Vi	  smakar	  och	  tar	  del	  av	  nyttiga	  och	  enkla	  recept	  på	  
mellanmål	  anpassade	  till	  före	  och	  efter	  träning.	  
	  

• Hur	  vi	  ur	  ett	  medvetet	  perspektiv	  kan	  utveckla	  vår	  mentala	  styrka	  hos	  oss	  själva,	  för	  att	  
träna	  och	  äta	  hälsosamt.	  

SYFTET OCH MÅLET MED ”HELHETEN I FOKUS” ÄR ATT UTBILDA OM: 
 

”Vår	  egen	  
erfarenhet	  har	  lärt	  
oss	  hur	  viktigt	  det	  
är	  att	  vi	  tar	  ansvar	  
för	  helheten	  för	  att	  
nå	  bättre	  resultat	  
och	  ta	  oss	  närmare	  
våra	  mål” 
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SELMA SPA 
”Mjölksyra & Champagne” 

+ 

Selma Spa är en fantastisk plats för inspiration, avkoppling och aktivitet, eller 
mjölksyra & champagne som vi brukar kalla det.  

Mjölksyra är en synonym för aktiviteter och motion, medan Champagne 
symboliserar njutning och avkoppling i form av exempelvis SPA-behandlingar, 
sovmorgon, god mat eller egen tid. 

På Selma Spa har du alla möjligheter att hitta en träningsform som passar just dig. 
Varje dag har vi ca 8 instruktörsledda pass med puls, balans och adrenalin.  

I gymmet finns både maskiner och fria vikter. Ett stenkast från huvudentrén finner 
du härliga motionsspår för promenader, stavgång, löpning och skidåkning 
vintertid.  

Här finns även mountainbikebanor och gillar du asfalt så är landsvägscyklingen 
runt Sunne fantastiskt fin. Hit är du varmt välkommen att må gott oavsett om du vill 
njuta av en skön behandlingen eller träna så svetten lackar!" 
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MEDFÖLJARE 

Som medföljare deltar du under våra gemensamma måltider enligt schema. 

Under övrig tid har du fri tillgång till SPA – avdelningen, gym samt dess 

utbud av olika gruppträningar. Du har även rabatt på Selmas SPA-

behandlingar. Tänk på att boka i tid om det är någon särskild behandling 

du önskar. Mer info finner du på: www.selmaspa.se  

I övrigt så hoppas vi du skall få en avkopplande helg med tid för dig själv 

och många nya härliga upplevelser!   
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