
TRÄNINGSVECKAN 2021
Sön 18.00 KICK OFF med info om veckan.

18.15 Starta veckan med Dans & Yoga

Mån 09.00 NYHET 2021, Tabata, Ida (Wellness 
Studio)
10.00 Dans ”Schlager”, Calle & Henrik 
11.00 Dans ”Diamonds are a girl’s best 
friend”, Maria & Joanna 
12.00 FreePower, Maria Bild
14.30 Dans ”50-tal”, Joanna & Henric
15.30 Dans ”Dirty Dancing Medley”, Tobias 
& Calle
16.30 Energy Träningspass, Åsa
17.30 Yoga, Johan Coastal Yoga

09.00 Mountainbike Lätt, 60 min
11.00 Mindfullness-vandring i skogen, Kent, 
60 min (Anmälan i SportCamp, max 15 
deltagare)
13.00 Mountainbike Medel 60 min 
16.00 Böddes Barngympa, 30 min
16.00 Mountainbike Avancerad, 90 min

08.00 Bootcamp, Åsa
(Stranden nedanför Böda Beach Club)
09.00-09.50 Simbana öppen för träning 
(Poolen)

Tis 08.00 Magisk morgonyoga, Jennie
09.00 Dans, Afro Drums, Rebecca 
10.00 BODYATTACK, Åsa
11.00 Danspass ”Dirty Dancing Medley”, 
Tobias & Calle 
15.30 Dans ”Back to the 80´s”, Rebecca
16.30 Dans ”Bailá Bailá”, Tobias & Maria
17.30 NYHET 2021, Rörlighet, Ida (Wellness 
Studio) 

09.00 Mountainbike Lätt 90 min 
10.00 Föreläsning: ”JAG360 - Får jag lov att 
välja?”, Rebecca Krantz
11.00 Mountainbike Junior (7-15 år), 60 min
13.00 Mountainbike Medel, 60 min
13.00 Stilla skogsmeditation, Kent, 60 min 
(Föranmälan SportCamp max 15)
15.15 TikTok, Maria Bild, 45 min
16.00 Böddes Barngympa, 30 min
16.00 Cykel landsväg, 120 min (egen 
landsvägsracer krävs)
16.00 Mountainbike Avancerad, 120 min
17.00 ”Prova på Golf” (max 15 pers. Föran-
mälan i sportcamp.)

09.00-09.50 Simbana öppen för träning 
(Poolen)

Ons 09.00 Pilates, Maria Bild 
10.00 Dans ”Dansband”, Joanna & Henric
11.00 NYHET 2021, Crosstraining, Ida 
(Wellness Studio)
15.30 Dans ”Tango Drama”, Maria & Calle
16.30 Dans ”Carola Medley”, Tobias & 
Joanna
17.30 Core, Åsa

09.00 Mountainbike Medel 60 min
11.00 Mountainbike Junior (7-15 år) 60 min
11.00 Mindfullness-Vandring i skogen Kent 
(föranmälan SportCamp, max 15)
13.00 Mountainbike Lätt 90 min
15.15 Barnyoga, Jennie & Johan, 45 min
16.00 Böddes Barngympa, 30 min
16.00 Mountainbike Avancerad 120 min

08.00 Bootcamp, Åsa (Stranden vid Böda 
Beach Club)
09.00-09.50 Simbana öppen för träning 
(Poolen)
18.00 Böda Beach Run 
(OBS! Se olandrunning.se för just din start)

Tors 08.00 Yoga, Johan
09.00 Crossfit, Åsa
10.00 Dans ”Charleston”, Joanna & Henric
11.00 Dans ”How sweet it is”, Maria & Henric
14.30 Functional Dance Power, Rebecca.
15.30 Dans ”Disney Estravaganza”,Tobias/
Maria/Calle/Joanna/Henric
16.30 NYHET 2021, Core, Ida 
(Wellness Studio) 
17.30 Yoga mjuk flow, Jennie

08.00 Cykel landsväg, 120 min (egen 
landsvägsracer krävs)
10.00 Mountainbike Avancerad 120 min
10.00 Mountainbike Junior (7-15 år), 60 min
15.00 NYHET Trailfulness i Byrum, Kent (egen 
bil dit), totalt 90 min ink. bilfärd
15.00 NYHET Våga Jogga, Susanne
15.15 TikTok, Maria Bild, 45 min
16.00 Böddes Barngympa, 30 min
16.00 Mountainbike Medel 60 min

09.00-09.50 Simbana öppen för träning 
(Poolen)

Fre 10.00 Dans ”I don’t feel hate, Tobias & Henric
11.00 Dans ”Diamonds are a girl’s best 
friend”, Maria/Joanna
14.30 AfroJam, Rebecca
15.30 Dans ”How sweet it is”, Maria & Henric
16.30 NYHET 2021, Crosstraining, Ida 
(Wellness Studio)
17.30 GRAND FINAL - DANCE POWER

09.00 Mountainbike Lätt 60 min
11.00 Mountainbike Medel, 60 min
16.00 Böddes Barngympa, 30 min
13.00 Mountainbike Junior (7-15 år) 60 min
16.00 Mountainbike Avancerad 120 min

08.00 Bootcamp, Stranden vid Böda Beach 
Club, Åsa
09.00-09.50 Simbana öppen för träning 
(Poolen)
09.00 Yinyoga, Jennie (samling vid stranden 
nedanför Böda beach club 8.50)

Lör 09.00 SomaMove, Maria Bild
10.00 AfHo, Rebecca
11.00 Core & Styrka Åsa

09.00 Mountainbike Avancerad 120 min
10.00 Mountainbike Junior (7-15 år), 60 min

08.00 Bootcamp, Åsa, 
(Stranden nedanför Böda Beach Club)

Arenan SportCamp Poolen/stranden

Om inte annat anges ovan är passen 50 minuter långa. Håll avstånd (håll er inom rutan) och 
visa hänsyn! När passet är slut är det 10 minuter till nästa, vänligen lämna då plats för nästa 
pass omgående. Medtag egna mattor alternativt handduk. Fyll på din vattenflaska i boendet. 
Ha en riktigt härlig träningsdag och lägg gärna till hashtaggen #TräningsveckanBödaSand 
och tagga dina stories med @Bodasand så delar vi dem gärna i våra sociala medier.

Viktor Jerner




PASSFÖRKLARING
TABATA - Extremt effektiv intervallträning. 
 
RÖRLIGHET - För en rörlig & flexibel kropp. Rörlighetsövningar låter dig effektivt jobba både med balans, styrka och rörlighet. 
 
BOOTCAMP - Starta dagen med ett härligt energifyllt strand-pass. Styrka & kondition varvas, hela kroppen får jobba. 
 
BODYATTACK® - En intervallklass där vi mixar enkla atletiska övningar så som knälyft och svikthopp med styrkeövningar så 
som knäböj och armhävningar. Förvänta dig en hög puls, explosiva rörelser & hopp. Energibomb! 
 
PILATES - En effektiv och skonsam träningsmetod som kombinerar styrketräning, stretching och yoga. Träningen är individan-
passad och utgår från ett helhetsperspektiv, vilket ger förutsättningar till en balanserad kropp. Pilates kan förbättra din balans, 
smidighet, kroppsmedvetenhet, styrka, uthållighet och hållningen i kroppen. 
 
FREEPOWER - Meditation som start och slut och däremellan energiska yogaövningar och rörelser från kampsportstekniker 
som ger explosivitet och kraft. Blandningen är tjusningen. 
 
ENERGY - Låt energin flöda och hela kroppen jobba. Stärk din kropp med både styrke- och konditionsövningar. 

CROSSFIT - En kombination av styrke- och konditionsträning, som bygger på funktionella övningar och som utförs under hög 
intensitet och med konstant variation.
 
CORE - Träning för mage-, bål- och ryggstabilitet. Stärk din kropp och din hållning med effektiva övningar.
 
SOMA MOVE® - Ett holistiskt sätt att träna atletiskt men mjukt. Här jobbar du med kropp som motstånd & underlag som red-
skap. Ett oavbrutet flöde av rörelsemönster, där fokus är att arbeta med kroppen som en enhet i harmoni med andning.
 
AFRO DRUMS – En skön och frigörande dansklass med basen i stora rörelser och där du hämtar kraft inom dig. Vi dansar till 
afrikanska trummor och skapar rörelseglädje genom att lägga betoning på att din egen rörelse är unik.
 
 ”BACK TO THE 80´s” – En typisk aerobic klass från ”förr” och upphottad till 2021 där medryckande musik från 70-tal och 
framåt kommer ge öset du inte vill missa! Instruktören kommer vara 80-talsklädd, vågar du med? (Fint pris till bästa outfit!)
 
FUNCTIONAL DANCE POWER – En klass där vi tränar och blandar funktionell styrka blandat med enklare danssteg till med-
ryckande dansmusik från olika genre (hårdrock, schlager, radio hits, rock´n´roll m. fl). Övningar anpassas för alla nivåer, så du kan 
vara tränad som otränad. Tips! Ta med handduk/filt till ev. underlag)
 
AFHO® - En dansklass med mycket energi, känsla och driv. Fokus ligger just på känsla och på att släppa loss. De starkaste 
influenserna är Afro och House (AfHo®). Så en blandning av stora och mindre rörelse med olika tempoväxlingar.
 
AFRO JAM -  En härlig och frigörande klass där vi dansar till afrikanska vibes och andra sköna rytmer.
 
FÖRELÄSNING  ”JAG360 – Får jag lov att välja?” – En föreläsning om hur du kan stärka ditt självledarskap så att du blir mer 
kan leva det liv du önskar. Så hur vill du ha det?

Kick-off-YOGA med Jennie & Johan - Tona in, sträck på dig och landa i dig själv med 30 minuters skönt yogaflöde. En klass 
som gör dig redo för att dyka in i Träningsveckan 2021!

Hatha YOGA med Johan - En klass där vi växlar mellan aktivitet och vila och utgår ifrån yogans klassiska positioner tillsam-
mans med en medveten andning.

Magisk morgon-YOGA med Jennie - Härligt stärkande yoga med bålstabilitet i fokus där vi lockar fram din inre kraft och glöd.

Barn-YOGA med Jennie & Johan - Lekfull yogasaga där vi förvandlas till olika varelser och djur. Vi övar även lite andning, 
meditation och avslappning på ett lättsamt sätt.

Uppiggande morgon-YOGA med Johan - Vi väcker knoppen och kroppen med styrka, stretch och andning.

Slow YOGA Flow med Jennie - En klass med mjuka, medvetna och lekfulla flöden som öppnar upp, mjukar upp & sträcker ut.

Yin YOGA på stranden med Jennie - En lugn och meditativ yogaform där vi med en medveten närvaro och en avslappnad 
attityd sjunker in i stilla positioner en längre stund.



PASSFÖRKLARING
Dans: ”Schlager” - Förra året dansade de till Alla Flickor , och efter denna succé försätter grabbarna med sitt Schlager Tema. 
Med tonerna från låter du garanterat känner igen tar de dig på en resa i Christer Björkmans fotspår .. ALLA kan vara med ! Och 
som Loreen skulle ha sagt, du kommer antagligen känna dig euforisk när du går därifrån. 

Dans: ”Diamonds are a girl’s best friend” - Diamanter kanske är vissa tjejers bästa vän, men på detta passet får du hänga 
med de bästa vännerna man kan tänka sig. Maria, Joanna och deras lindy och quickstep inspirerande dansrutin. De får dig att 
gå från en simple kolbit till en gnistrande dansdiamant på en timma. ALLA kan vara med!  

Dans: ”Dirty dancing medley” - Vem älskar inte Dirty Dancing . Du kanske aldrig har sett filmen eller så har du , likt killarna, 
sett den typ fler gånger än du kan räkna och kan varenda låt. oavsett så kan vi lova att du här har ett pass som har allt.
Rytm, skratt och dansglädje. Och du kommer garanterat ha ”the life of your life”. ALLA kan vara med! 

Dans: ”Bailá bailá” - En del låtar från Melodifestivalen sätter sig som energigivande fästing och man blir liksom inte av med 
den. Sådan är baila baila. Och precis som Alvaro uppmanar oss i låten så kommer vi DANSA. De latinamerikanska rytmerna 
rycker med oss och lätt som en plätt hjäper Tobias och Maria på sitt pedagogiska sätt oss att sätta varje steg rätt. Och blir det 
lite fel så gör det inget .. ALLA kan vara med! 

Dans: ”Tango drama” - Hetta, passion, eld, drama är bara några av de adjektiv som brukar beskriva Tangon. Och vi lär få alla 
dessa och lite till när Calle och Maria bjuder upp till dans. Två dramaqueens som lovar att ALLA kommer känna sig hemma på 
tangopasset och trots uttrycket ”it takes two to tango” så kommer vi även här dansa en och en .
Dans: ”How sweet it is” - Ja hur söt är hon egentligen Maria Bild? Vi tycker ”världens sötaste”. Här hjälper ni Henric Stillman att 
hylla sin stora idol Maria Bild. Till Swing och jive skickar vi kärlek till Sveriges Queen of fucking everything. ALLA kan vara med!
 
Dans: ”Carola medley” Tänk er att få dansa en heltimme till bara låtar från Sveriges ”enda” superstjärna… Carola. Tobias kom-
mer till Böda full av Carola-inspiration efter att ha dansat med henne i årets Lets dance, men lovar att alla deltagare på dessa 
pass ska komma därifrån med hälsan i behåll. Joanna säger att ALLA kan vara med och att efter passet kommer ni inte vara 
främlingar, ni kommer ha känt som ni var mitt i ett äventyr och ”Tobby” kommer tycka om er..

Dans: ”Disney extravaganza” - Vi låter detta pass vara lite ”surprise” men vad kan gå galet när temat är ”Disney”? Jo om vi 
känner det här gänget riktigt …. ALLT! ALLA kan vara med!

Dans: ”I dont feel hate” - I Eurovision i år skrapade Tyskland ihop hela 3 poäng. Och hamnade långt ner i resultatlistan . MEN 
Henric och Tobias ÄLSKAR den här låten och tycker den förtjänar en ny chans. Vi får väl se om den får fler poäng hos er Böda 
besökare .. Det blir swingigt, glatt och med budskapet att inte hata så förbannat mycket ... ALLA kan vara med!



INSTRUKTÖRER

Tobias Karlsson
 
- Är jag inte är på Böda Sand så brukar 
jag antigen dra runt på Carola eller åka 
Vasaloppet . Det händer också att jag då 
och då skriver en bok eller släpper en pod. 
Men det bästa jag vet är att umgås med 
mina brorsöner eller mitt magiska killgäng 
hemma i Stockholm. Sporadiskt lagar jag 
grönpepparkyckling. 
 
- Det bästa med Böda Sand är enligt mig 
familjen Barkevall och våra mysiga samtal 
varje år under träningsveckan , eller när jag 
brukar slå mina medresenärer (helst Calle 
Sterner) i hjärter eller Carcassone. Jag kan 
också gilla att titta på när andra springer 
Böda Beach Run, och jag slipper. Jag 
tycker de är megaimponerande. Maten på 
Böda Beach Club är också vansinnigt god.

Åsa Persson 
 
- När jag inte är på Böda Sand så är jag 
Regional Sales Director för NGINX i EMEA 
North East på ett amerikanskt bolag som 
heter F5! På fritiden är jag instruktör på 
SATS, Signalfabriken i Sundbyberg när jag 
inte hänger med mina fem barn, min 
Dobberman Zachi eller mina fyra katter (som 
titt som tätt får små ljuvliga kattungar)! Jag 
älskar att resa eller bara vara i naturen och 
brinner för att träffa människor, få dem att 
må bra genom rörelse eller utbyte av tankar!

- Det bästa med Böda är ju att allting finns 
för alla! Vacker natur, god mat, härliga glada 
människor och något att pyssla med för 

Calle Sterner 
 
- När jag inte är på Böda Sand så seglar jag 
på västkusten med en glasspinne i munnen. 
 
- Det bästa med Böda Sand enligt mig 
är alla människor och besökare som gör 
att jag inte saknar västkusten någonting! 
Träningsveckan är en av de bästa veckorna 
på året!

Maria Bild 
 
- När jag inte är på Böda så längtar jag re-
dan till nästa år! Jag arbetar till vardags med 
träningsevents och träningsresor, undervisar 
dans och instruerar alla möjliga tränings-
klasser, allt från yoga till löpning.

- Det bästa med Böda sand är alla 
fantastiska människor man möter och all 
rörelseglädje som sprids här!

Joanna Stillman 
 
- När jag inte är på Böda sand så säljer jag 
kakel & klinker i Västerås och skjutsar barn 
på deras aktiviteter. 

- Det bästa med Böda Sand enligt mig är 
att det verkligen finns ALLT för ALLA oavsett 
ålder. Det är verkligen som att komma 
utomlands och man kan skapa den 
semesterkänsla man är ute efter.

Henric Stillman 
 
- När jag inte är på Böda Sand så sprider 
jag glädje i byggindustrin. 

- Det bästa med Böda Sand enligt mig är 
helheten <3



INSTRUKTÖRER

Rebecca Krantz 
 
- När jag inte är på Böda Sand så hittar du 
mig digitalt eller på plats på olika ställen 
i Sverige där jag genom att coacha och 
utbilda har möjligheten att få fler individer, 
team och företag att må och fungera bättre 
och mer hållbart över tid. En lyx om jag får 
säga det själv!

- Det bästa med Böda Sand enligt mig är 
att det är en plats för alla och där du kan 
vara dig själv. En svårslagen miljö som gör 
det enkelt att checka ut från omvärlden och 
vara närvarande med sanden mellan tårna.

Jennie & Johan - Coastal Yoga 
 
- När vi inte är på Böda Sand så hänger vi 
i våra två yogastudios på Västkusten eller 
anordnar yogaretreats och ljuvliga yogaresor 
till härliga ställen både i Sverige och 
utomlands. Är de inte på yogamattan så är 
de i, eller i närheten av havet.
 
- Det bästa med Böda Sand enligt oss är 
just Böda Sand - ett ställe som har allt! Vi 
älskar också den positiva vibben från alla de 
fantastiska människorna under tränings-
veckan. Så mycket glädje, så mycket kärlek! 
Helt klart en av årets höjdpunkter!

Kent Vikström 
 
- När jag inte är på Böda Sand så hänger 
jag oftast i naturen utanför Stockholm. 
Det blir vandring, MTB & termosfika. När 
jag jobbar hjälper jag företag främst med 
ledar- & teamutveckling och att de skapar 
en bra lärande miljö i sina organisationer där 
människor presterar och mår bra. Har även 
en stor passion i mina mindfulnesskurser 
och teamutveckling ute i naturen.

- Det bästa med Böda Sand enligt mig är 
att man känner sig hemma. Den goa stäm-
ningen, fantastiska naturen & variationen 
av allt man kan göra där. Böda Sand har 
verkligen blivit en viktig del av mig.

Ida Klüft 
 
- När jag inte är på Böda Sand så jobbar 
jag som Driftansvarig på två av Wellness 
Studio’s klubbar. Förutom att ansvara för 
driften med allt vad det innebär instruerar 
jag även i massor av gruppträningsklasser, 
tränar en del PT-kunder och masserar. Lite 
av varje helt enkelt! 

- Det bästa med Böda Sand enligt mig 
är närheten till sol och bad! Att dessutom 
kunna kombinera det med träning hela 
sommaren sätter ju pricken över i:et!

Susanne Boll
 
- När jag inte är på Böda Sand så skriver jag 
spänningsromaner och sjunger! 

- Det bästa med Böda Sand är den härliga 
sommarenergin som riktigt vibrerar i luften. 
Och bageriet med sina frukostfrallor och 
kondisbitar. Och det iskalla glaset rosé på 
Böda Beach Club, såklart!


