
SENIORTRÄNINGSDAGAR 
på Steninge kuststation 

4–6 maj 2020

Njut av tre härligt rörliga träningsdagar vid havet i Halland och 

prova på yoga, styrke- och balansträning kombinerat med av-

slappnande kustvandringar. Alla träningspass utgår ifrån det nya 

materialet Lättsam träning, som tagits fram av träningsexpert 

Irene Samuelsson från Svenska Gymnastikförbundet. Irene leder 

också alla träningspassen. Vandringarna leds av upplevelseguide 

Catarina Arvidsson, med ledarutbildning från Friluftsfrämjandet. 

Irene Samuelsson Catarina Arvidsson

Du bor på vackra och anrika Steninge kust-
station bara 200 meter från Kattegatts 
strand. Där lagas uppfinningsrik, genom-
tänkt och klimatsmart mat som baseras på 
när odlade och ekologiska grönsaker som 
kombineras med fisk. Steninge kuststations 
frukostbuffé är världskänd eftersom Per 
Carlsson, som ansvarar för morgongröten, 
har vunnit VM i grötkokning två gånger. 

För 1970:–/person får du boende i dubbelrum 
två nätter med helpension samt sju tränings-
pass/vandringar under tre dagar.



Allmän information:

Träningsdagarna arrangeras av Steninge kuststation i samverkan med Svenska 
Gymnastikförbundet. Frågor om träning besvaras av träningsexpert Irene 
Samuelsson, Svenska Gymnastikförbundet, 08-699 64 44 eller  
irene.samuelsson@gymnastik.se

Dessa träningsdagar går att anpassa till din egen nivå eftersom alla tränings-
program utgår från den egna kapaciteten. Även vandringarna går att anpassa 
både längd- och tempomässigt. Tanken med träningsdagarna är att du ska 
upptäcka hur kul det är att träna – helt utan krav på att prestera! Så du behöver 
inte ha några särskilda förkunskaper – bara en önskan att komma igång eller 
fortsätta med träning.

Anmälan görs till Steninge kuststation, Catarina & Per, 070-566 62 44 eller helst 
per mejl till kuststationen@gmail.com. På hemsidan www.kuststationen.se finns 
tips på hur du kan åka till oss med allmänna kommunikationer.

Program för träningsdagar för seniorer 4–6 maj 2020
Dag 1 4 maj
11.00–12.00 Ankomst och incheckning
12.00 Lunch

13.00–13.45 Introduktion till träningsdagarna
14.00–14.40 Sittgympa-pass
14.40 Fika
15.15–16.00 Föreläsning – vikten av träning för seniorer
16.15–17.45 Vandring i Alf Hambes Ingeland
19.00 Middag
20.15 Boktips kring träning & kost

Dag 2 5 maj
07.30 Frukt & te/kaffe innan morgonyoga
08.00–08.30 Morgonyoga
08.30 Frukostbuffé
10.30–11.30 Gummibandsträning
12.00 Lunch
14.15–16.30 Kustvandring med visning av Särdals 

livräddningsstation
17.00–17.40 Discogympa
19.00 Middag
20.15 Liten promenad till havet
20.45 Högläsning i Hambe-verandan

Dag 3 6 maj
07.30 Frukt & te/kaffe innan morgonyoga
08.00–08.30 Morgonyoga
08.30 Frukostbuffé
10.00–11.00 Funktionell styrka
11.15–12.00 Coachande samtal för fortsatt träning och 

avslutning av träningsdagarna
12.00 Lunch
13.00–16.00 Utcheckning och avresa


