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Program  

Lördag 21 mars 

Kl. 08.15 - 08.45 Omklädning för dig som önskar byta om på hotellet  

Kl. 09.00 - 09.45- Hej och välkommen från Ronnie. Du är omklädd och 

beredd att köra ett träningspass inomhus direkt. 

Kl. 09.45 - 10.10 Snabb dusch och ombyte 

Kl. 10.10 - 11.40 Den ideala träningen -teori om träningens fysiologi och 

varför seglare bör vara allround, muskelgrupper, muskler och ner på cellnivå.  

Kl.11.55 - 12.25 Yogapass 

Kl. 12.30 - 13.30 Lunch 

Kl. 13.30 -14.30 Teori- vad uppnår du med löpning och styrketräning, och hur 

hittar du balansen 

Kl. 14.30 - 15.00 Fika med smothies och frukt 

Kl.n 15.00- 15.45 Styrketräningsstationer alt stationsgympa 

Kl. 15.45 - 16.15 Tid för dusch 

Kl. 16.15 – 16.30 Summering och avslutning på dagen 

För dig som bor kvar blir det möjlighet till SPA och avkoppling innan 

middagen 

Kl. 19.30 gemensam middag med de som bor kvar, vill du äta middag med 
oss, ange det i anmälan på Simple Sign upp. 

  

Söndag 22 mars 

Kl. 07.30 gemensamt löppass för de som bor på hotellet, alt indoor walking  

Kl. 09.00-09.45 Gympapass 

Tid för dusch 

Kl. 10.00 Smothies serveras under teoripasset 

Kl. 10.00- 12.00 Teori- rörlighetsträning 

Kl. 12.00 - 13.00 Lunch 

Kl. 13.00 - 13.40 Mindfullness 

Kl. 13.45.14.00 Avslutning med frukt och vatten 
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Anmälningsinformation 

När: 21 + 22 mars 

Var: Stenungsbaden Yacht Club, Södra Stenungsön  

Hur: I helgen ingår teori och träning, fika och luncher. Du får också en 

kompendium över helgens lektioner i samband med ankomsten till 

Stenungsbaden 21 mars. Allt till priset av 1980 kronor som du betalar direkt via 

anmälan på Simple Sign Up  För att få delta måste du ha en egen 

olycksfallsförsäkring. 

Anmälan kan bara göras för en person i taget, och den som anmäler är ansvarig 

för att den anmälda personen har olycksfallsförsäkring. 

Ta med träningskläder + skor för både inom och utomhusaktiviteter x flera + 

badkläder och handduk. 

Har du några frågor till Ronnie inför helgen når du honom på 

Ronnie Edsgren, Svenska Coachinggruppen AB 

Mobil 0707-61 14 86 E-post ronnie@coachinggruppen.se 

Stina Jansson, Stinas Informativa Mobil 0738-23 10 48  

E-post stina@stinasinformativa.se 

Anmäl dig och betala här: 

http://simplesignup.se/event/57123 

Vill du bo över på Stenungsbaden bokar du boende SEPARAT direkt på nätet på 

www.stenungsbaden.se.  

Logi & middag weekendpaket 

Enkelrum 1370 kr/person 

Dubbelrum 1120 kr/person 

Tillgång till SPA kostar, då tillkommer 300 kr/person 

 

Ge din kappseglingssäsong en bättre start! 

Kom i fysisk och mental form inför årets segelsäsong. Vi har bjudit in Ronnie 

Edsgren, som bl.a. coachat havkapseglingsteam som The Card Intrum Justitia, 

EF, Assa Abloy, Norska Djuice Dragon mfl. Ronnie ansvarade även för 

uppbyggnaden av Amerika Cup teamets hälsa och fysik -92 på Stenungsbaden. 

Här på Stenungsbaden får du under en helg vara med och ta del av 

fysiskträning för seglare.  

Vi varvar dagarna med praktik och teori. Du får tips och ideer till att skapa din 

egen träning. Vi pratar även kost, näring och mental hälsa. Hur man uppnår 

ideala resultat genom att vara i god fysisk form. Du får grundläggande 

kunskaper om kroppen och dess funktioner. Hur du bygger kondition, styrka 

och smidighet. 

Ronnie är coach för Anna Kjellberg Östlings matchrace team där några av 
tjejerna kommer att delta under helgen.  
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