Träningsformer vårterminen
2018 – friskis Vimmerby
Cirkelfys
Funktionell styrketräning med fart
Cirkelfys är gruppträning med fokus på styrka för hela kroppen. Du jobbar i stationer med olika redskap eller med din
egen kroppsvikt. Passet börjar med en teknikgenomgång där ledaren går igenom alla övningar. Efter uppvärming är
det dags för tre varv i cirkeln. Kör din övning 45 sekunder, sen iväg till nästa station. Bytena ger fart och skön variation. Gruppen, musiken och ledaren peppar dig genom passet. På Cirkelfys är övningarna funktionella. Du tränar din
kropp för sånt den är gjord för, som att sträcka, böja och rotera. Du tränar i ditt eget tempo; du behöver inte tänka på
takten i musiken. Fokusera på tekniken eller jobba snabbt och tungt!

Core
Utveckla och utmana din stabilitet
Ligga, balansera, böja, rulla, klättra, hoppa. Core är grundträning som ökar din kroppskontroll genom övningar som
utgår från våra naturliga rörelsemönster. Rygg, mage och sida är i fokus, men under passet får du också jobba med
stabilitet i alla dina leder, din balans och rörlighet. Core passar dig som vill ha utmanande och funktionell träning,
men kräver inga förkunskaper. Genom att träna upp din core får du en starkare och enklare vardag. Du tränar utan
redskap, med kroppen som belastning. Nära golvet eller stående. Fokuserat eller fritt. Inåtvänt eller utåtriktat.
Alltid med guidande ledarskap. Core stärker hela dig, inifrån och ut.

IntervallFlex
Stark som oxen, snabb som vesslan, vig som katten
IntervallFlex passar dig som gillar att ta i och är rustad för tuff träning. Genom att kombinera högintensiv intervallträning med utmanande rörlighetsträning får du ett kombinationspass som tränar många kvaliteter på samma gång:
kondition, styrka, explosivitet och rörlighet. Guidande ledarskap och pepp från hela gruppen hjälper dig att orka.
Under första delen av passet utmanar du dig i ett intervallupplägg. Du ger järnet i en övning i taget. Musiken driver på.
Under andra delen, när du är rejält varm i kroppen, tränar du din rörlighet i ett dynamiskt flöde av rörelser. Tillsammans blir det funktionell träning för hela din kropp. IntervallFlex är en intensiv och fokuserad upplevelse.

Jympa
Vår klassiska gruppträning
Jympa passar dig som gillar att träna med musiken i fokus. Här följer rörelserna och känslan musikens karaktärer –
från glatt och studstigt, via kraftfullt och explosivt till mjukt och harmoniskt. Ledaren inspirerar dig och gruppens
energi hjälper dig att orka. På Jympa får du allt i ett: konditionsträning, styrketräning och rörlighet. Du tränar helt
utan redskap – din egen kropp är allt du behöver.

Jympa soft
Inkännande genomkörare med musiken i centrum
Jympa soft är hoppfri och inkännande. Du har extra tid för att hitta rätt i rörelserna och utrymme att anpassa övningarna utifrån dina egna förutsättningar. Här tränar du sånt som din kropp är gjord för. Du sträcker och roterar, trycker
ifrån, sviktar och går. Skön träning för hela kroppen.

Jympa bas
Hopplöst medryckande med musiken i centrum
Jympa bas är hoppfritt och uppbyggande men fortfarande kraftfullt. Här tränar du sånt som din kropp är gjord för.
Du sträcker och roterar, trycker ifrån, sviktar och joggar. En genomkörare för hela kroppen som tränar både uthållig
styrka, spänst och koordination.

Jympa medel
Utmanande & energifyllt med musiken i centrum
Jympa medel passar dig som är igång med din träning. Här tränar du sånt som din kropp är gjord för. Du sträcker och
roterar, trycker ifrån, springer och hoppar. En genomkörare för hela kroppen som ger både uthållig styrketräning,
spänst och koordination.

Jympa puls
Kreativt & utmanande med konditionen i fokus
Jympa puls passar dig som är igång med din träning och vill träna mer kondition. Du växlar raka pulshöjande övningar
med mer utmanande rörelsekombinationer. Här tränar du sånt som din kropp är gjord för. Du sträcker och roterar,
trycker ifrån, springer och hoppar. En genomkörare för hela kroppen som ger både uthållig styrketräning, spänst
och flås.

Step
Flödande koreografi på bräda
På Step är stegkombinationerna i fokus. För att skapa dynamik och träningseffekt har du en step-bräda som redskap.
Steg för steg bygger du ihop en dans till stadiga beats. Ju längre in i passet du kommer, desto längre blir koreografin.
Ledaren hjälper dig komma ihåg stegen. I passets final kan du en hel koreografi utan att riktigt veta hur det riktigt gick
till. En riktig kick! Step passar dig som gillar när musikens takt tar dig in i ett drivande flöde. Ibland går känslan mer
mot dans, ibland mer mot raka stegkombinationer. Överraskningar som hopp och snurrar kan ge dig den där extra
utmaningen. Träningseffekten finns både inom kondition och koordination. Step är stegkombinationer både på och
utanför lådan.

Step explode
Hitta kraften i steget – hög puls, styrkebonus, power
Step explode är dans för dig som vill hårdträna. Det här är ett kraftfullt pass där stepbrädan ger dig både extra
träningseffekt och mer dansutmaning. Varje låt har sin egen karaktär, koreografi och sätt att använda brädan. Karaktären på passet är energirik, explosiv och effektfull. Step explode nyttjar musikens detaljer för att ge roliga finesser i
koreografierna. Utan att blanda in krångliga steg och långa sekvenser. Här får du tuff konditionsträning med inslag av
spänst och snabbhet. Då och då letar också en liten styrkeövning sig in i dansen. Det här är alltså dans med en stor
portion power.

Löpning kvalitet
Vässa ditt löpsteg
Att träna löpning är ju bara att springa. Absolut, men när du väl synar löpningen i sömmarna finns det så mycket mer
att upptäcka. På Löpning kvalitet får du utmana teknik, snabbhet, explosivitet och löparstyrka i olika övningar. Kanske
blir det intervallträning, backträning eller teknikövningar som skipping och mångsteg. Löpning kvalitet passar dig som
har sprungit lite förut. Konditionsträningen och teknik är i fokus. Belastning och tempo varierar genom passet. Ny
kunskap om din löpning får du av bara farten. Häng på för en ny löparupplevelse. Ditt löpsteg förtjänar högsta kvalitet!

Löpning distans
Spring med flyt
Få draghjälp ut i löparspåret. På Löpning distans löptränar du i grupp. Ledaren ser till att du och resten av gänget
håller ett jämnt tempo, du får på så vis hjälp att hitta flytet i din löpning. Småsnacka med grannen eller kör i din egen
bubbla, det är upp till dig. För det mesta är tempot för löpningen bestämt på förhand, då kan passet till exempel heta
Löpning distans 6.30, vilket betyder att ledaren springer så det tar 6.5 minuter att komma en kilometer. Distansen,
själva längden du ska ta dig under passet, brukar också vara bestämd och angiven i anslutning till passet. Hitta lunken
på Löpning distans!

Power hour
Partyträning med power
Rakt och teknikenkelt med hög energi. På Power hour får du en riktig genomkörare för både styrka och kondition. I
högsta hugg har du en medicinboll som ger motstånd, hjälper dig med tekniken och ger extra känsla genom passet.
Efter en rak uppvärmning där du höjer pulsen rejält mot slutet, är passet uppbyggt av en loop med 11 styrkeövningar.
Tempot i övningarna gör att du också tränar konditionen. Vissa övningar tränar spänst och explosivitet och ger passet
extra tryck. Du jobbar en övning i taget och kör i ditt eget tempo – du behöver inte jobba i takt till musiken. Självklart
kan du anpassa träningen efter din dagsform, men förvänta dig drivande musik, maximal pepp och power!

Skivstång
Rak och ösig styrketräning
Gillar du rak och ösig styrketräning? Då är Skivstång för dig. Här tränar du i grupp med hjälp av en skivstång och fria
vikter till drivande musik. Du tränar stabilitet och styrka för hela kroppen. Ledaren guidar dig till rätt teknik och peppar dig att orka mer. Belastningen är upp till dig, det är du som väljer vikterna. Skivstång är en skön kombo av styrka
och musik.

Mini-Röris
Rolig rörelse för målgruppen 3-6 år
Rörelserna är anpassade efter åldersgruppen med en del utmaningar för såväl de yngre som de äldre. Utgångspunkten
är rörelseglädje till musik men med ambitionen att också ge motorisk och sensorisk grundträning för barnens utvecklingsbehov. Andra vinster med Mini-Röris är träning av kroppsmedvetenhet, samarbete och avslappning/avspänning.
OBS!
Barnet ska kunna delta i aktiviteten på egen hand utan föräldrar. Undantag görs första gången då föräldrar kan vara
med om det behövs. Det är gratis att prova första gången för att se om aktiviteten passar barnet.

