
 
 
 

Sommarträning 2019 
 
 

Samtliga pass hålls i Tomtberga B-hall. Ingen bokning. Drop in gäller. 

Med reservation för ändringar 
 

Mån 3 juni 19.00-20.00 Topstyrka, Tove/Veronika 

Tis 4 juni 18.00-18.45 Styrka Senior, Annica 19.00-20.00 Afro, Jeanette 

Ons 5 juni 19.00-20.00 Strong by Zumba, Susana 

 Mån 10 juni 19.00-20.00 Zumba, Elina/Susana 20.00-21.10 Styrka/Puls, Pernilla 

Tis 11 juni 18.00-19.00 Cirkelstyrka Lätt, Kjäll 19.00-20.00 Topstyrka, Tove/Veronika 

Ons 12 juni 19.00-20.00 Latindans, Ann 20.00-20.45 HIIT Cardio, Mia 

Tor 13 juni 10.00-11.00 Gympa Senior, Marianne 19.00-20.00 
Gympa Medel, 
Pernilla/Marie 

Sommaruppehåll veckorna 25 – 32 
 

Mån 12 aug 10.00-11.00 Gympa Senior, Marianne 19.00-20.00 Zumba, Elina/Susana 

Tis 13 aug 18.00-19.00 Cirkelstyrka Lätt, Kjäll 19.00-19.45 Spin HIIT, Mia 

Ons 14 aug 19.00-20.00 Mooveo Ute, Mia  (samling vid B-hallen Tomtberga) 

Tor 15 aug 10.00-10.45 Styrka Senior, Annica 19.00-20.10 Styrka/Puls, Pernilla 

 
Mån 19 aug 19.00-20.00 

Gympa Medel, 
Pernilla/Marie 

20.00-21.00 Latindans, Ann 

Tis 20 aug 18.00-19.00 Cirkelstyrka Lätt, Kjäll 19.00-19.45 Spin HIIT, Mia 

Ons 21 aug 19.00-20.00 Step up, Agneta 20.00-21.00 Strong by Zumba, Susana 

Tor 22 aug 18.00-19.00 Gympa Senior, Annica 19.00-20.10 Styrka/Puls, Pernilla 

 

- Giltigt termins- eller ungdomskort (VT18), årskort eller senior-/lättkort gäller för samtliga pass 
- Engångsbiljetter kan köpas på passet i mån av plats extra billigt i sommar, 50 kr 
- Passbeskrivningar, se sid. 2 

 
Ordinarie program startar måndag 26 augusti.    
 
 

 
 

  

               
 

www.gymmix.net     

 

 

 

Gymmix Huddinge 

http://www.gymmix.net/


 

 

Passbeskrivningar sommarträning 2019 

 
 

 
 

Afro  Danspass med enkel koreografi och upprepande stora, fria rörelser. Vi tränar 
kondition, ökar rörligheten och stärker kroppen.  

  

Cirkelstyrka Lätt Styrketräning för hela kroppen, från axlar ned till tårna. Vi tränar i stationer med 
redskap som skivstänger, hantlar, bollar och gummiband. Du väljer själv hur stort 
motstånd du vill ha i övningarna. 

  

Gympa  Konditions-, styrke- och rörlighetsträning för hela kroppen. Under styrkedelen 
använder vi oss av den egna kroppen som motstånd. Passen skiljer sig åt då 
varje instruktör utvecklar träningen efter egen karaktär samt beroende på val av 
rörelser och musik.  

  

 Medel  Gympa Medel vänder sig till dig som är träningsvan. I konditions-träningen 
förekommer löpning, hopp och pulshöjande steg.  

  

 Senior Anpassad gympa för dig som vill träna mjukt, bibehålla och utveckla din rörlighet. 
Träning i ett lugnt tempo.  

  

HIIT Cardio Hög Intensiv Intervall Träning. Ett träningspass som passar dig som vill ha ut så 
mycket som möjligt av träningen på kortast möjliga tid.  

  

Latindans Dansglädje till latinamerikanska rytmer. Ett tempofyllt danspass där vi stärker 
kroppshållningen och får både konditions- och koordinationsträning. 

  

Moveoo Ett varierat pass där du utmanar din balans, styrka, rörlighet och puls. Olika 
redskap används i ett upplägg där alla kan delta och anpassa träningen efter 
sina förutsättningar. 

  

Step Up  Konditions- och koordinationspass med stegkombinationer på stepbräda.  
  

Strong by Zumba Ett explosivt pass som kombinerar muskelträning, kondition och plyometriska 
(hoppbaserade) övningar. Varje squat, varje utfall och varje burpee drivs på av 
musiken, som har synkats perfekt till varje rörelse. 

  

Styrka/Puls Ett 70-minuterspass med ett block styrka för hela kroppen där redskap används 
och ett block enkla, jobbiga pulsintervaller där konditionen utmanas ordentligt.  

  
Topstyrka Styrkepass med fokus på överkropp, från axlar till höft. Passet består av ett stående- och 

ett golvblock. Enklare redskap kan förekomma.  
  

Zumba Ett danspass till härliga, latinamerikanska rytmer. Vi tränar kondition och 
koordination, skakar höfter och upplever musik- och dansglädje.  

  


