
11.45  Denice Moberg & Karoline Pettersson: Abs & Booty - 45 min
Missa inte detta svettigt pass med våra träningsstjärnor Denice Moberg och Karoline 
Pettersson. Vi ger er ett högintensivt kroppsviktspass med inslag av abs och booty. 
Begränsat antal platser*.

Denice Moberg @deniceemoberg & Karoline Pettersson @karolineepettersson

13.15  TBA - 45 min

14.45 Denice Moberg & Karoline Pettersson: Abs & Booty - 45 min
Missa inte detta svettigt pass med våra träningsstjärnor Denice Moberg och Karoline 
Pettersson. Vi ger er ett högintensivt kroppsviktspass med inslag av abs och booty. 
Begränsat antal platser*.

Denice Moberg @deniceemoberg & Karoline Pettersson @karolineepettersson

12.00  Alex Tyngre Danielsson: Marklyft - 30 min
30 intensiva minuter om det mest upplyftande man kan ägna sig åt. Alex har relativt sent i 
livet hittat sitt kall. Ta del av hans handfasta råd om hur du kan hitta mer kraft och glädje 
från en stång på golvet. Begränsat antal platser*.

Alex Danielsson @alextyngredanielsson

13.30  Jacob Gudiol: Träning för Elit vs Motionär - 45 min
Den erfarna fysioterapeuten Jacob Gudiol pratar om skillnaden av att träna som en eliti-
drottare eller som motionär. Med sin breda bakgrund och kunskap så vann hann ut-
märkelsen årets folkbildare 2021. Begränsat antal platser*.

Jacob Gudiol - @gudiol

15.00  Therese Alshammar: Prestation- 30 min
30 minuter om vad 6 Olympiska Spel, 73 internationella mästerskaps medaljer och 23 år i 
landslaget lärt mig. Om prestations miljö, inre driv och hur man hittar ett hållbart sätt att 
prestera på. Begränsat antal platser*.

Therese Alshammar @theresealshammar 

16.00: NOCCO TRAINING DAY STÄNGER.

*Bokning sker via bekräftelsemail efter biljettköp. Först till kvarn gäller.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

11.15  Gemensam uppvärmning - 15 min

11.30  Les Mills: BODYATTACK® - 45 min
BODYATTACK® är konditionsträning med kraft och energi som utmanar din styrka och 
uthållighet. Det är ett högintensivt intervallpass där atletiska rörelser kombineras med 
styrke- och stabilitetsövningar. Dynamiska rörelser och pulshöjande musik motiverar dig 
från start till slut. Obegränsat antal platser. 

Lydia Johansson @lyddeli & Billy Magg @billymagg

13.00 Hans Hellberg & Daniel Broberg - 45 min
Denna workout kommer utmana dig och din kropp på ett sätt som du kanske inte riktigt är 
van vid, men ändå känns rörelserna igen från vardagens alla rörelser. Vi kan nästan garant-
era dig träningsvärk på ställen du inte visste att du hade och en helt magisk energi under 
passet. Välkommen till 45 minuters träning för funktion, 45 minuter som vi vågar lova 
känns betydligt kortare. Obegränsat antal platser.

Hans Hellberg @hansofhell

14.30 Les Mills - BODYCOMBAT® - 45 min
BODYCOMBAT® är ett pass med kraft och energi där du kan släppa loss fightern i dig. 
Drivande och energisk musik i kombination med rörelser inspirerade från en mängd kamp-
sporter ger dig den kick du behöver för att ta din kondition till nästa nivå. 
Obegränsat antal platser.

Tepp Sangasri @tepp1 & Olof Sjöberg @olofsjoberg

OBEGRÄNSADE PLATSER – ALLA ÄR VÄLKOMNA!STORA SCENEN

11:00-16:00 
Kom och träffa våra ambassadörer på vårt Open Gym! Få personliga tips, utmana dig själv 
i  övningar eller bara testa sätta nytt PB. Här kan du lära dig av världseliten inom Fitness, 
CrossFit®, Tyngdlyftning, Styrkelyft och mycket mer…

Open gym är öppet under hela dagen och behöver ej bokas.

11.30  Petter Alexis: Löptur - 45-60 min
Starta träningsdagen genom att möta upp med Petter Alexis vid klocktornet för en skön 
löptur utanför Stockholm Stadion i ett skönt Ö till Ö tempo. Begränsat antal platser*

Petter Alexis @petteralexis

12.00  SampeV2: Bänkpress - 45 min
Kom till vårt Open Gym, kör bänkpress tillsammans med SampeV2 och förhoppningsvis sätt 
ett nytt PB. 

Samuel Stronegger @sampev2

OBEGRÄNSADE PLATSER – ALLA ÄR VÄLKOMNA!OPEN GYM
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