OBS! Schemat kan komma att ändras.

TRÄNINGSVECKAN 2022
Arenan

SportCamp

Poolen/stranden

Sön

17.00 KICK OFF med info om veckan.
17.15 Dans á la Böda Sand, Maria/Henric/
Joanna, 30 min
17.45 Yoga, Jennie & Johan, Coastal Yoga,
45 min

Mån

09.00 Tabata, Ida (Wellness Studio)
10.00 Danspass Suave, Tobias/Joanna
11.00 ”Freepower”, Maria Bild
15.30 Danspass ”Thriller”, Rebecca
16.30 Energy Träningspass, Åsa
17.30 Yoga, Johan Coastal Yoga

13.00 Mountainbike Lätt, 60 min
13.00 Mindfullness-vandring i skogen, Kent,
60 min (Anmälan i SportCamp, max 15
deltagare)
14.15 Föreläsning ”Gå från följare till förare”,
Rebecca Krantz, 45 min
14.30 Mountainbike Medel 90 min
16.00 Böddes Minidiscogympa, 30 min
16.30 Löpskola, Maria Bild

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

Tis

08.00 Morgonyoga, Jennie, Coastal Yoga
09.00 Danspass, Afro drums, Rebecca
10.00 BODYATTACK, Åsa
11.00 Danspass, ”Heja Livet”,Rebecca/Jonas
15.30 Danspass 80-tal, Tobias/Henric
16.30 Danspass Happy, Maria/Joanna
17.30 Crosstraining, Ida (Wellness Studio)

09.00 Mountainbike Lätt 90 min
11.00 Mountainbike Junior (7-15 år), 60 min
13.00 Mountainbike Medel, 60 min
15.00 Traillöpning i Byrum (egen bil), Kent, 90
min, samling i Sportcamp
15.00 Våga jogga, Susanne, 45 min
15.15 Barndans TikTok, Maria/Joanna,45 min
16.00 Böddes Minidiscogympa, 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. Föranmälan i sportcamp.)

09.00-09.50 Simbana öppen för träning
(Poolen)

Ons

09.00 Pilates, Maria Bild
10.00 Dancefulness, Rebecca
11.00 Core, Åsa
15.30 Danspass ”Charleston”, Tobias
16.30 Danspass Mästarnas Mästare ROCK,
Henric/Maria
17.30 Rörlighet, Ida (Wellness Studio)

09.00 Mountainbike Medel 60 min
11.00 Mountainbike Junior (7-15 år) 60 min
11.00 Stilla skogsmeditation, Kent (föranmälan SportCamp, max 15)
13.00 Mountainbike Lätt 90 min
15.15 Barnyoga, Jennie & Johan, 45 min
16.00 Böddes Minidiscogympa, 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)
Fr. 15.30 Böda Beach Run
(OBS! Anmälan & betalning: olandrunning.se

Tors

08.00 Morgonyoga, Johan & Jennie, Coastal
Yoga
09.00 Crossfit, Åsa
10.00 Soma Move, Maria
11.00 Functional Dance Power, Rebecca.
15.30 Core, Ida (Wellness Studio)
16.30 Bugg, Britt & Bert från Talang
17.30 Yoga, Jennie, Coastal Yoga

08.00 Cykel landsväg, 120 min (egen
landsvägsracer krävs)
10.00 Padelturnering Americano*
10.00 Mountainbike Avancerad 120 min
10.00 Mountainbike Junior (7-15 år), 60 min
11.00 Löpskola, Maria Bild
15.15 Barndans TikTok, Maria/Joanna,45 min
16.00 Böddes Minidiscogympa, 30 min
16.00 Mountainbike Medel 60 min

09.00-09.50 Simbana öppen för träning
(Poolen)

Fre

10.00 Bugg, Britt & Bert
11.00 Dans Afro Jam ”Power & Proud”,
Rebecca
15.30 Danspass ”Tidsresan”, Maria/Tobias
16.30 Crosstraining, Ida (Wellness Studio)
17.30 Dans, GRAND FINALE ”Movie
Extravaganza”, Tobias/Maria/Joanna/
Henric/Rebecca

09.00 Mountainbike Lätt 60 min
10.00 Golftävling*
11.00 Mountainbike Medel, 60 min
13.00 Mountainbike Junior (7-15 år) 60 min
14.30 Föreläsning, ”Allt är möjligt - att springa
är att leva”, Maria Österdahl
16.00 Mountainbike Avancerad 120 min
16.00 Böddes Minidiscogympa, 30 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 Danspass ”Dansband”, Joanna/Henric
10.00 Aerobic ”Back to the 80s”, 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)

* = Föranmälan och betalning krävs. Padelturnering bokas & betalas via matchi.se och golftävling via GIT eller SportCamp.

Om inte annat anges ovan är passen 50 minuter långa. Medtag egna mattor alternativt handduk.
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.

PASSFÖRKLARING
SÖNDAG
Dans a´la Böda Sand med Maria, Henric & Joanna. Vi kickar igång denna fantastiska träningsvecka tillsammans med ett fartfyllt danspass.
Kick off-Yoga - Tona in, sträck på dig och landa i dig själv med 30 minuters skönt yogaflöde. En klass som gör dig mer än redo för träningsveckan 2022!
MÅNDAG
Bootcamp - Starta morgonen med ett härligt energifyllt pass nere på stranden. Styrka & kondition varvas, så hela kroppen får jobba.
Tabata - Högintensiv träning som ökar din styrka och kondition, förbättrar din förbränning och syreupptagningsförmåga. Övningarna utförs under 20 sekunder, följt av
10 sekunders vila.
Danspass ”Latin Smooth” - med Joanna och Tobias. Vår svenska latin-hjälte Alvaro Estrella har gett oss ännu en superhit. ”Suave” Vi blandar samba och salsa och
låter våra höfter få sig en rejäl resa.
Freepower - Meditation som start och slut och däremellan energiska yogaövningar och rörelser från kampsportstekniker som ger explosivitet och kraft. Blandningen är
tjusningen.
Mindfulness-vandring - Välkommen på en stillsam vandring i Böda skogen, där vi tränar oss på medveten närvaro tillsammans i skogens fina miljö. Under vår långsamma vandring kommer vi att återupptäcka våra sinnen och även göra några korta stopp för meditation.
Föreläsning ”Gå från följare till förare i ditt liv - 7 nycklar som hjälper dig dit” - Ta kommandot över ditt liv, äg det och lev det som du vill ha det! Ingen annan
kommer göra det åt dig. Under den här föreläsningen får du med dig smarta verktyg utifrån kommunikation (med dig själv och till andra) och hur du utifrån en ökad
förståelse för din hjärna kan leda dig själv i den riktning du vill gå!
Danspass ”Thriller” - För alla Michael Jackson fans (och alla andra som vill testa en cool och medryckande dansklass). För alla som älskar dans. Varning! Instruktören
kan se läskig ut
Böddes Minidiscogympa - Ett fartfyllt pass för alla barn och vuxna med barnasinnet kvar. Enkla rörelser till populär barnmusik som leds av Bödde och hans vänner
Havis & Vinda.
Löpskola - Vi inleder varje pass med löpskolningsövningar och tekniktips. Därefter kör vi någon typ av intervallträning där var och en bestämmer sitt eget tempo.
Energy Träningspass - Låt energin flöda och hela kroppen jobba. Stärk din kropp med både styrke- och konditionsövningar.
Yoga - En dynamisk klass som bygger styrka, balans och rörlighet. Positionerna sätts samman i ett flöde, där andning och rörelse synkroniseras. Ett tillfälle att släppa
på stress och spänning i dina muskler.
TISDAG
Morgonyoga - Härligt stärkande yoga med bålstabilitet i fokus där vi lockar fram din inre kraft och glöd.
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 du rör dig utifrån dig och din känsla för musiken och stegen. För alla som älskar dans.
BODYATTACK® - En intervallklass där vi mixar enkla atletiska övningar så som knälyft och svikthopp, med styrkeövningar så som knäböj och armhävningar. När du
kommer på en BODYATTACK® klass kan du förvänta dig en hög puls, snabba explosiva rörelser och hopp. Allt levererat till dig som en härlig energibomb
Danspass ”Heja Livet” med Rebecca & Jonas. ”Välkommen till en klass som du får sjunga med i så högt du vill och där vi kommer ta dig med på den mest perfekta
operfekta dansen. En danshyllning till livet! Dansklassen passar alla som älskar att dansa”
Traillöpning - För dig som älskar att springa i skogen och där upplevelse är viktigare än prestation. Vi åker över till Byrum och springer en långsam tur på ca 60 min, i
en magisk natur och avslutar vid havet med bad för de som önskar. Varmt välkommen till en härlig naturupplevelse tillsammans!
Våga Jogga - ”Är du en soffpotatis eller kulturtant som inte tror dig om att kunna jogga? Då är det här passet för dig. Kan jag så kan du!”
Barndans TikTok - På ett lekfullt sätt provar vi på Cha-Cha, bugg och jive.
Danspass ”80-tal” - Henric och Tobias blandar A-ha, Samantha Fox och Europe. Kan det bli mer 80-tal. Vi har Susan Lanefelt i tankarna när vi med massa glädje och
energi tar oss an decenniet som gav oss bra mycket mer än ”våfflat” hår.
Böddes Minidiscogympa – Ett fartfyllt pass för alla barn och vuxna med barnasinnet kvar. Enkla rörelser till populär barnmusik som leds av Bödde och hans vänner
Havis & Vinda.
Danspass – ”Happy” - Joanna och Maria ger er ”Happy” energi och glädje rakt igenom! Tjejerna växlar upp energinivån och du kommer att svettas, dansa och le!
Crosstraining - Uppbyggt kring en serie övningar som utförs i effektiva intervaller. Träningen består av konditions- och styrkeövningar som utmanar och stärker hela
kroppen.
ONSDAG
Bootcamp - Starta morgonen med ett härligt energifyllt pass nere på stranden. Styrka & kondition varvas, så hela kroppen får jobba.
Pilates - En effektiv och skonsam träningsmetod som kombinerar styrketräning, stretching och yoga. Träningen är individanpassad 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.
Dancefullness - En lugnare dansklass med mycket fokus på närvaro och känsla. För alla
som älskar dans.

PASSFÖRKLARING
Core - Träning för mage-, bål- och ryggstabilitet. Stärk din kropp och din hållning med effektiva övningar.
Stilla Skogsmeditation - Välkommen ut i skogen där vi tillsammans kommer att prova på olika enkla meditationsformer, som hjälper oss att varva ner och landa i oss
själva. Du behöver absolut inte ha tidigare erfarenheter från meditation, du kommer att få enkla tips och övningar som du sedan kan använda själv för att ”stilla dig” när
du behöver.
BarnYoga - Lekfull yogasaga där vi förvandlas till olika varelser och djur. Vi övar även lite andning, meditation och avslappning på ett lättsamt sätt.
Danspass ”Charleston”- Roligare än Charleston blir det inte. Glatt, lyckligt och med massa massa energi. Tobias garanterar att du går från passat lite lättare i själen
Böddes Minidiscogympa - Ett fartfyllt pass för alla barn och vuxna med barnasinnet kvar. Enkla rörelser till populär barnmusik som leds av Bödde och hans vänner
Havis & Vinda.
Danspass ”Mästarnas Mästare” ROCK – med Henric & Maria. Ni har väl sett Herr Stillman briljera i Mästarnas Mästare och Maria var ju den första som vann Lets
Dance 2006. Vinnare Båda två och ”We are all the Winners som får ”rocka loss” med dessa två stjärnor.
Rörlighet - Passar alla! Träna upp balans och rörlighet, en viktig del i såväl träning som vardag.
TORSDAG
MorgonYoga - Vi väcker knoppen och kroppen med styrka, stretch och andning.
Crossfit - En kombination av styrke- och konditionsträning, som bygger på funktionella övningar och som utförs under hög intensitet och med konstant variation.
Soma Move® - Ett holistiskt sätt att träna atletiskt och samtidigt mjukt. Under denna klass jobbar du med kroppen som ditt motstånd och underlaget som ditt redskap. Hela klassen är ett oavbrutet flöde av rörelsemönster, där fokus är att röra att arbeta med kroppen som en enhet i harmoni med andningen.
Functional Dance Power - En klass där vi tränar och blandar funktionell styrka blandat med enklare danssteg till medryckande dansmusik från olika genre (hårdrock,
schlager, radiohits, 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
Löpskola - Vi inleder varje pass med löpskolningsövningar och tekniktips. Därefter kör vi någon typ av intervallträning, där var och en bestämmer sitt eget tempo.
Barndans TikTok - På ett lekfullt sätt provar vi på Cha-Cha, bugg och jive.
Core - Träning för mage-, bål- och ryggstabilitet. Stärk din kropp och din hållning med effektiva övningar.
Böddes Minidiscogympa - Ett fartfyllt pass för alla barn och vuxna med barnasinnet kvar. Enkla rörelser till populär barnmusik som leds av Bödde och hans vänner
Havis & Vinda.
Danspass Bugg - Här kommer vi att gå igenom olika buggvariationer. Det går både att dansa ensam eller i par.
Yoga - En dynamisk klass som bygger styrka, balans och rörlighet. Positionerna sätts samman i ett flöde, där andning och rörelse synkroniseras. Ett tillfälle att släppa
på stress och spänning i dina muskler.
FREDAG
Bootcamp - Starta morgonen med ett härligt energifyllt pass nere på stranden. Styrka & kondition varvas, så hela kroppen får jobba.
YinYoga - En lugn och meditativ yogaform där vi med en medveten närvaro och en avslappnad attityd sjunker in i stilla positioner en längre stund.
Danspass Bugg - Vi fortsättning med buggvariationer och tillsätter någon extra snurr.
Här kan man koppla på förare och följare men går att dansa själv.
Danspass Afro Jam ”Power & Proud” - En härlig och frigörande klass där vi dansar till afrikanska vibes och andra sköna rytmer.
Föreläsning ”Allt är möjligt, att springa är att leva!” - En viktig föreläsning med både värme och humor. Hur jag som marathonlöpare tog mig igenom en tuff cancerresa. Jag vill inspirera dig till att våga tro att allt blir bra igen.
Danspass ”Tidsresan” - Här får du dans från varje decennium. Från 20-talets Charleston till 2000-talets ketchupsong. Maria och Tobias stänger in er i en tidskapsel
och tar er med på en ordentlig tidsresa.
Böddes Minidiscogympa - Ett fartfyllt pass för alla barn och vuxna med barnasinnet kvar. Enkla rörelser till populär barnmusik som leds av Bödde och hans vänner
Havis & Vinda.
Crosstraining - Uppbyggt kring en serie övningar som utförs i effektiva intervaller. Träningen består av konditions- och styrkeövningar som utmanar och stärker hela
kroppen.
GRAND FINALE - ”Movie Extravaganza” med ALLA INSTRUKTÖRER. Vilken är din favoritfilm? Du hittar den med största sannolikhet på detta danspass. Till världskända truddilutter drömmer vi oss bort till filmens magiska värld. Överraskning utlovas.
LÖRDAG
Bootcamp - Starta morgonen med ett härligt energifyllt pass nere på stranden. Styrka & kondition varvas, så hela kroppen får jobba.
Dansbandstema – med Joanna och Henric. Bäst i världen är de på swingdans och här får de dig att glänsa till tongångar från våra mest älskade dansband. Ett gladare
och mer positivt pass har du aldrig varit på.
”Back to the 80´s” - En typisk aerobic klass från ”förr” och upphottad till dagens 2022 där medryckande musik från 70-tal och framåt kommer ge öset du inte vill
missa!
Core & Styrka - Effektiva styrkeövningar för hela kroppen med lite extra fokus på mage-, bål- och ryggstabilitet.

INSTRUKTÖRER

Tobias Karlsson

Åsa Persson

Maria Bild

- 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.

- 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!

- När jag inte är på Böda så längtar jag redan till nästa år! Jag arbetar till vardags med
träningsevents och träningsresor, undervisar
dans och instruerar alla möjliga träningsklasser, allt från yoga till löpning.

- 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 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.

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

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

Rebecca Krantz

Joanna Stillman

Henric Stillman

- 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!

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

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

- 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.

- 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.

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

INSTRUKTÖRER

Kent Vikström

Jennie & Johan - Coastal Yoga

Ida Klüft

- 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.

- 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.

- När

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

- 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 träningsveckan. Så mycket glädje, så mycket kärlek!
Helt klart en av årets höjdpunkter!

Susanne Boll

Britt & Bert

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

Danssensationerna från Talang 2022.

- 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!

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!

