
 

 
 
 

BOOST FOR BODY&MIND 
 

Vill du ge dig själv en härlig träningsintensiv helg? Är du sugen på att slipa din löpteknik, förbättra din 

yogiska balans eller öka din rörlighet? Vill du dessutom vidga din mentala styrka? Då ska du boka 

försommarens skönaste boost. Vi har samlat några av landets främsta instruktörer inom löpning, 

yoga, meditation och funktionell träning – under en helg – och under ett tak. Taket är Hällsnäs och 

ligger längst ut på ett näs, mitt ute i sjön, men ändå bara en kvart från Göteborgs centrala delar. 

Vissa av passen är utomhus, vilket passar extra bra då skog, berg och hög syrehalt väntar alldeles 

runt knuten. Välkommen med din anmälan! 

 

Anmälan görs till jenny@bodymindworks.se    OBS! 

Begränsat antal platser! 



 

 
 

 

Fredag 9 juni 

 
17.00-18.15 Dynamisk löpningsklass, Matthew Griffiths 

Ett dynamiskt och teknikfokuserat utomhuspass där du lär dig att förbättra din position, kontroll och 

hastighet när du springer.  

 

18.45-20.15 Yoga för dig som tränar, Monika Björn 

En workshop för alla som behöver få in mer rörlighetsträning i sitt träningsupplägg, även för dig som 

aldrig satt dina bara fötter på en yogamatta. 

 

20.30 Middag – asiatiskinspirerad, matig sallad 

Kvällsbastu och bad i sjö för den som vill 

 

 

Lördag 10 juni 

 
8.30-10.00 Chakra Power, Jenny Larsson 

En kraftfull, flödande yogaklass som lösgör spänningar och blockeringar så att energin ska kunna 

flöda fritt.  

 

10.30-12.00 Inversion play, Elaine de Souza 

En dynamisk yogaklass med fokus på inversioner och handstående där du med några enkla 

principer lär dig att utveckla din egen praktisering mot ett handstående. Elaine undervisar i vikten av 

linjering för både nybörjaren till den som kommit längre. 

 

12.00-13.30 Brunch 

 

13.30-14.30 Breath Walk, Martina Everding  

Breathwalk är en underbart meditativ promenad kopplad till olika andningsmönster som påverkar 

kropp och själ på ett positivt sätt.  

 

13.30-14.30 Funktionell träning utomhus, Arnold Mulandi 



PT:n Arnold utmanar din funktionella styrka med stationsövningar i terrängen! 

 

15.00-16.15 Open your heart, Alexandra Giers 

Under denna yogaklass öppnar vi upp för kärlek och mod genom att öppna upp hjärtats portar både 

fysiskt och mentalt. Du får utforska och känna bakåtfällningarnas fantastiska effekter.  

 

16.30-18.00 Let yourself be soft – Yinyoga, Johanna Alvin 

Stress, oro, sorg och alla slags erfarenheter samlas i den fysiska kroppen och under den här klassen 

låter vi oss själva gå genom alla lager, utifrån och in för att samla energi och släppa taget om det vi 

inte längre behöver. 

 

HELA-HELGEN-BOOSTEN, 2 650 kr/pp 

(del i dubbelrum) 2.800 kr (enkelrum) 

• Del i dubbelrum eller enkelrum 

(incheckning från kl. 15.00) 

• Alla klasser / workshops 

• Kvällsmiddag 

• Bastu och bad i sjö 

• En härlig frukostbuffé  

• Dignande lördagsbrunch 

 

LIGHT-BOOSTEN FREDAG, 800 kr 

• Fredagens klass / workshop 

• Kvällsmiddag 

 

LIGHT-BOOSTEN LÖRDAG, 1 200 kr 

• Lördagens klasser / workshops 

• Dignande lördagsbrunch 

 

 

Vi presenterar stolt:  

 

Matthew Griffiths 

Matthew is an education provider and personal trainer within the fields of health and fitness, and 

has presented his ideas in over 25 countries. He developed the 70 workouts in the CASALL T.O.D – 

Training of the Day. Griffiths also co-developed the CASALL HIT concept, and is featured in the 

CASALL H.I.T IPhone training app. Working as a PROCEDOS Master trainer, he teaches industry 

professionals and consults for organizations such as Y.M.C.A, AFPT and The Academy PT school.  

www.mattgriffiths.com 

 

Monika Björn 

Monika har arbetat med träning på heltid i över 20 år, både i Sverige och internationellt. Hon har 

varit yogalärare sedan slutet av nittiotalet och är en av skaparna bakom flera framgångsrika koncept, 

som Hot MOJO och Yoga for Athletes. Hon har nyligen skrivit boken ”Yoga för dig som tränar”. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mattgriffiths.com%2F&h=ATObzrb2mq1rHFQNoaO6zp_-cbgO7pijaPnSznZq6_OgmwmToo7YqnrQkHx4N4lUG4jjLcsw5NM6xtJQw-_BqxKnVQdrVuRXxilOLCbsz-bwLoaL5IUzq_vDEAamOh1CpkwHZTOScVS6VjLtBg&enc=AZMQm1L-yknkBtRZqQIXySBbRmgWXP2dFAO7oJfTSBitPVG0KUCBvgYKa193b6N8RhM&s=1


www.monikabjorn.se 

 

Jenny Larsson 

Jenny driver Bodymind Works som har som vision att utveckla och optimera människors mentala och 

fysiska styrka. Jenny inspireras av många olika yogastilar men har sin utbildningsplattform inom 

Globalyogan. Under tre år byggde hon upp en personlig och kvalitativ yogastudio i Mölnlycke med 

ett brett utbud av yoga och funktionell träning. Jenny är även certifierad mindfulnessinstruktör. 

www.bodymindworks.se 

 

Elaine de Souza 

Elaines arbetade som dansare och koreograf innan hon startade sin yogaresa för 14 år sedan. 

Hennes specialitet är teknisk och dynamisk vinyasayoga, och hon har en förkärlek till balanser och 

handstående. Elaine har över 20 års erfarenhet av att undervisning och har mött tusentals elever i 

små och stora grupper.  

www.elainedesouza.com 

 

Martina Everding Olsson 

Martina är sedan 2004 internationellt diplomerad kundalinyoga- och mediationslärare. Hon är även 

utbildad mediyogainstruktör, barn- och gravidyoga, poweryoga, gongyogalärare samt 

breathwalkinstruktör.  

www.molnlyckeyoga.se 

 

Arnold Mulandi 

Arnold is an international licenced personal trainer with 20 years of experience from working with 

personal performance on different levels. Whether working with professional athletes or people 

who want to make a positive change in habits.  

 

Alexandra Giers 

Alexandra är utbildad inom hatayogan (200 tim RYT-licens) samt certifierad Globalyogainstruktör. 

 

Johanna Alvin 

Johanna är idrottsläraren som numera är yogalärare på heltid och driver studion FLOW i Göteborg. 

Hon är utbildad i Vinyasa Flow och Embodied Yin och är med och utbildar i densamma. Johanna är 

även utbildad i Global 

Yoga och är ambassadör för Casall. 

www.studioflow.se 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.monikabjorn.se%2F&h=ATN8mGGn1mEzCALeXlVnNKV2dviPC6NIH09odl6lW05R1B6zguL0tfd1Lz_X_Amn_vH4f1XgZ3S5tqtiGJ7MJfSnd27h9YWnLorfdSqEZ9--O5cqGdXzFFOCMzbCeIsNfsTQCVGdK3hAq3iKRw&enc=AZPnMqIhu9p5v-74p_vJcn-J-pSUQpVtmXuXJ9rEEd4QLzG2lkWig1RPZ45tofGC9Mo&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bodymindworks.se%2F&h=ATPNDQihM_u9t2Gvimr1cFCwyJNHHUZ1NYuNB3LnswGAwDS5uFVAGarENr4JH12MApIX8CpcsXmG8iNF4r-_fKPc3AJ-O78T6lrBHg008npCT0brhurAbQUyXTkxXQaqzcIGBGBL0K4Cw-IurQ&enc=AZPdPhAJZksT4-Lu-r3u2ZXO9Eo6l6Jkzb_cUyoKWvb_810cxowCQUD0kSIzIfTlQSc&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elainedesouza.com%2F&h=ATMo65MOGgVAat4LmD2mzGb0mlBAyhd_WIFHhPLJqU-oR-PChrMiS0-MsFAxidOkpQW9lPdryqrgHETVxityf4yiNH1dWaenHQPYrvHHsXQgjDxHafmN1Ds1bQ2M-4mklv27_kVQivUxHqjwCw&enc=AZOQgHDrgRLdMIxifeCqf3VfWwcPpzbwrRPTBTQdxJoqGWVNpjFseMLwiNz2swHhAy8&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.molnlyckeyoga.se%2F&h=ATO5Av7NXnIAo6h11t9Vmo7vmMP5SyRxGr0nP5Oj59myFHu2brylz7ULtJ2fnuWh8Aj2Uub9KHKjnI-zIRiBxeusWBV7mNvnkVJEN4k21UbI0SG_uutmqq4ZYo9BP9fUEbohL5zwZv3PFsvxGA&enc=AZNSY26u-M9QVfHhMsWggDasuILzUDIEtn1Ubb4cLM7F1VndoQznWSoxHxEfBM-GzFk&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.studioflow.se%2F&h=ATNYOu8ipi42ozZ8FfhM5cOYS2VfyvXQU5Kslb1rTqo5LvpLwMmvCvSQVKHLtT3dXClhLXgl3Vsgmv-DMwUmgeduv8pAfJMqrja42tV6Oz9BHSqblYrLOOdo4vdAL8yNzv1JO3hSY28V7Ct9Lg&enc=AZMpn4gxHyMJm8FUXsvMmJjg5EPgHd4zKbskxvVoNO480oZDeP6G7JyKm34WcyqAKXg&s=1


 


