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Information om planerad kurs 

 

Vi planerar nu dagar med en kombination av 
”kontrollbesiktning” av dig för optimering av din kroppshälsa 

och naturäventyr i Kolmårdens skogar.  
Dagarna innehåller tester, behandlingar, träning, föreläsningar, plan för hur du 

ska ta hand om din hälsa och kunskaper om att vistas i naturen. 
       Att förebygga och behandla besvär i rörelseapparaten ligger i fokus men också mental 

inställning, kost samt det vi får fram under testerna finns med. Det blir många pass 
med allt från kondition, töjning och styrketräning till behandling, mentala övningar, 
föreläsningar och kostråd. Dessutom det enkla men nödvändliga kring vett och 
överlevnad i naturen och annat roligt och matnyttigt. 

Räkna med mycket innehållsrika dagar med oss  
som är specialister på det vi gör! 

Med oss kommer vi denna gång att ha en överlevnadsexpert från de djupa Kolmårdsskogarna. 
Coach, och personlig tränare Dennis Hallberg 

Naprapat och föreläsare Renée Lidén 
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Dagarna ska innehålla: 
 Ett flertal tester av dig för att spåra vad som kan förebyggas eller förbättras när 

det gäller din rörelseapparat, mental inställning, kostvanor och andning.  
 Föreläsningar om mental träning och hälsa, olika typer av träning samt dess 

effekter, kroppens reaktioner på yttre och inre påverkan, kost samt de enkla 
men viktiga kunskaperna om att vistas i och samverka med naturen. 

 Fyra kroppsbehandlingar 
 Träning: styrketräning, gångträning, konditionsträning, löpteknik och töjning 

utifrån dina behov samt olika övningar ute i och med hjälp av naturen. 
 Hemtränings- och töjprogram för att förebygga problem, adressera eventuella 

problem samt uppnå en långsiktigt funktionell rörelseapparat.  

 Kosten är en viktig grund för hälsa och här analyseras nuvarande kosthållning 
och en framtidsplan sätts upp för att nå uppsatta mål. 

 Gruppträningar, gruppövningar och enskilda uppgifter 

 Stöd och uppföljning 
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Kursdatum: (meddelas senare) med uppföljningsdagar och även onlinehandledning. 
Pris: (meddelas senare) 
Deltagarantal: Max 16. Vid för få deltagare ställs kursen in och inbetalade avgifter återbetalas. 
Plats: Kolmården 

Mat: Vissa mål ingår och andra är tillval.  

Boende: Tält, husvagn, husbil eller stuga. 
 

Intresseanmälan sker till Dennis: d.hallberg@hotmail.com eller 070-3405248 

        Renée: reneeliden@tele2.se 
Vi återkommer med mer info fortlöpande. 

 
 

Du är varmt välkommen till spännande och nyttiga dagar med oss.  
 

Renée, Dennis och partners  
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