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06.30 INDOORW. 45

09.00 YOGA

09.00 SENIORTRÄNING 

12.30 WOD

16.45 CXWORX™ 30

17.25 SPRINT™ 30

17.45 BODYPUMP™

18.00 INDOORW. 45

18.00 PILATES 45

18.00 SH´BAM™ 45

18.15 WOD

18.50 BASISBALL R® 45

18.50 YOGA  45

18.55 ENDORFIN MRL

19.15 WOD

19.45 ENDORFIN H.E.A.T

19.50 CYKEL 45

20.00 GRIT™ CARDIO 30

Vissa klasser är säsongsklasser och körs endast begränsad period. För aktuellt schema se 

bokningen i vår App eller på hemsidan. Alla klasserna är 60 minuter om inget annat anges. 

WOD (CrossFit) - Platinakort krävs

06.25 CYKEL 30

06.30 WOD

07.05 YOGA 40

12.00 BODYPUMP™ 45

13.00 WOD

17.00 BASISBALL C® 45

17.15 BODYSTEP™ 30

17.30 CYKEL

17.30 WOD

17.50 PILATES 45

17.50 CXWORX™ 30

18.40 YOGA 45

09.15 BODYBALANCE™

09.15 INDOORW. 45

09.30 GRIT™ CARDIO 30

10.15 WOD

10.20 BODYPUMP™ 45

10.30 E. MRL CARDIO 90

06.30 WOD

06.30 CXWORX™ 30

09.00 BASISBALL C® 45

09.00 SENIORTRÄNING 

11.30 INDOORW. 45

17.30 BASISBALL R® 45

17.40 CXWORX™ 30

18.15 WOD

18.20 SPRINT™ 30

18.20 BODYCOMBAT™45

18.55 BODYPUMP™

19.10 SH´BAM™ 45

19.10 INDOORW. 45

19.15 WOD

19.45 YOGA 75

20.00 BODYBALANCE™

06.30 GRIT™ CARDIO 30

07.55 PILATES 30

08.30 YOGA 

10.00 E. MAMMA-BARN

11.25 BASISBALL R® 30

12.00 ENDORFIN ROLLER 30

12.00 WOD

17.15 NDORFIN FAMILJ* 45

17.40 CXWORX™ 30

18.00 WOD

18.15 ENDORFIN H.E.A.T

18.15 BODYJAM™

18.20 INDOORW. 30

18.20 YOGA 

19.00 WOD

19.20 BODYSTEP™

19.20 BOX 

19.25 CYKEL

06.15 BODYPUMP™ 45

06.30 WOD

11.25 INDOORW. 30

12.00 CXWORX™ 30

17.00 WOD STYRKA

17.55 GRIT™ STRENGTH 30

18.00 INDOORW. 45

18.30 ZUMBA®

18.30 BODYPUMP™

19.00 SPRINT™ 30

19.30 BAS WOD

19.35 ENDORFIN ROLLER 30

19.35 BODYBALANCE™

20.15 YOGA

20.30 WOD

09.30 BODYPUMP™

10.15 WOD

10.35 BODYCOMBAT™

10.35 ENDORFIN FAMILJ* 45

16:50 ZUMBA® 45

17.30 WOD

17.30 YOGA

17.45 BASISBALL C® 45

17.30 WOD STYRKA

18.40 INDOORW. 45

18.50 GRIT™ STRENGTH 30

* Förälder + barn 5-12år



BODYSTEP™ 30/60 minuter

Hjärtpumpande, rolig och atletisk stepklass med ledorden energi, kraft och glädje! Effektiv konditionsträning 

på bräda och styrka med kroppsvikt och viktplatta.

ZUMBA® 60/45 minuter

Med inspiration från traditionell musik såsom cumbia, salsa, samba och merengue dansar Du till latinska 

rytmer med glödheta danssteg. ZUMBA är lätt att lära sig och du förbättrar din kondition.

BODYJAM™ 60 minuter

En blandning av nya dansstilar och fantastisk musik. Öka din kroppskontroll, bli skickligare att uttrycka dig 

med din kropp – och var beredd på att bli beroende av dans!

SH'BAM™ 45 minuter

Come as you are- leave as a star! Populära hits blandat med old-school dängor vi alla känner igen. Ett 

befriande, roligt och socialt sätt att träna. Varje klass är levande, unik och rolig! 

ENDORFIN FAMILJ 45 minuter

Cirkelträning där Du tillsammans med ett barn (5-12år) kör olika stationer där ni utför olika övningar som 

tränar både kondition, stryka, balans och givetvis massa glädje.  Övningarna är anpassade för både Dig som 

vuxen och för barnet. Här har ni en möjlighet att både träna och ha roligt tillsammans. Men räkna med att både 

Du och Ditt barn kommer bli trötta!

BODYBALANCE™ 60 minuter

En perfekt kombination av Yoga, Tha-Chi och Pilates. Uppmärksamheten och fokuseringen vänds inåt. Du 

tränar både smidighet, styrka, balans och mental avslappning.

YOGA 40/45/60 /75 minuter

Klassisk, fysisk och statisk yoga där Du på ett mjukare sätt tränar styrka och uthållighet. Metoderna som 

används är reningsprocesser, kroppsställningar, andningskontroll, koncentrationsövningar och meditation. 

Yogan stärker kroppen och gör den smidigare samtidigt som energiflödet kommer igång. Vi har flera olika 

yogaformer på våra klasser så som VINYASA, MEDIYOGA, YIN YOGA och HATHA YOGA.

PILATES 30/45 minuter

Tränar styrka och rörlighet med fokus på balans, andning och avspänning. Pilates hjälper till att bygga upp 

styrkan i hela kroppen, med fokus på kroppens kärna, dvs bål och rygg.

ENDORFIN ROLLER 30 minuter

En lugn klass där du med hjälp av en triggerpunksrulle & boll tränar upp din rörlighet genom självmassage. 

Passar som återhämtning eller som uppvärmning inför annan träning. Effektivt och skadeförebyggande.

CYKEL 30/45/60 minuter

Cykling inomhus med grundlig genomgång av inställningar och teknik. Effektiv konditionsträning till 

motiverande musik. Med hjälp av vårt pulssystem Polar Club håller du koll på pulsen för att få ut det mesta av 

din träning.

INDOORWALKING 30/45/60 minuter

Effektiv konditionsträning på crosstrainermaskin. Du tränar bålstabilitet, hållning, balans och styrka för hela 

kroppen. Klassen passar nybörjare lika bra som tränade, då Du anpassar belastningen efter egen förmåga. Med 

hjälp av vårt pulssystem Polar Club håller du koll på pulsen för att få ut det mesta av din träning.

WOD CrossFit®  60 minuter

CrossFit är ett styrke- och konditionsprogram byggt på ständigt varierade funktionella rörelser utförda under 

hög intensitet med garanterat resultat! Varje dag publiceras dagens WOD (Workout Of the Day) på hemsidan.

WOD STYRKA - Här  har vi fokus på  styrketräning.

WOD BAS - Baspass med längre teknikdel där vi går igenom de vanligaste övningarna vi kör på WOD-passen. 

CXWORX™ 30 minuter

Utmanande, funktionellt och effektiv klass som stärker mage, rygg, axlar och rumpa. Vi jobbar med motstånd i 

form av gummiband och viktplatta vilket gör det möjligt att anpassa belastningen och samtidigt utmana 

kroppen maximalt.

ENDORFIN  MAMMA-BARN 60 minuter

Härlig, glädjefylld och stärkandet träning för nyblivna mammor med barn. Vi fokuserar på funktionell träning 

med specifika övningar för att stärka kroppen efter graviditeten. 

BASISBALL CENTERCORE® 45 minuter

Funktionell styrka, rörlighet, stabilitet och balans tränas med hjälp av en medicinboll .Lekfullt, energigivande 

och effektiv . Komplett träning för hela kroppen baserad på bas- och grundövningar inom träning och idrott.

BASISBALL RAW® 30/45 minuter

Funktionell träning  med en medicinboll där fokus är styrka, uthållighet och explosivitet. Komplett träning för 

hela kroppen baserad på bas- och grundövningar inom träning och idrott.

BODYPUMP™ 45/60 minuter

Effektiv styrketräning och uthållighet för hela kroppen. BODYPUMP™ genomförs med skivstång och 

viktplattor där vikten anpassas efter förmåga och passar alla oavsett träningserfarenhet.

ENDORFIN H.E.A.T 60 minuter

Stations- och cirkelträning där Du tränar igenom hela kroppen under olika tidsintervaller. Du anpassar 

intensiteten efter Din egen förmåga, Dina egna mål men samtidigt känner mycket team-känsla. Kombinerad 

kondition och styrka.

ENDORFIN MRL 60 minuter

Energifull träning där vi  kombinerar styrka och step  och där  musiken och  glädjen  står  i fokus.

ENDORFIN MRL CARDIO 90 minuter

Energifull träning där vi  kombinerar styrka och step  och där  musiken och  glädjen  står  i fokus.

Detta 90-minutersformat innehåller delvis även frikoreograferad step som gör att du tränar mer kondition 

och uthållighet.

GRIT ™ STRENGTH & GRIT ™ CARDIO 30 minuter 

Maximera Din styrka och snabbhet genom att utmana Dig fysiskt med dessa två koncept genom HIIT 

(högintensiv intervallträning). GRIT ™ STRENGTH - Med skivstång och viktplattor ökar vi träningseffekten och 

tränar muskelstyrka. Förbättrar Din syreupptagning, styrka och uthållighet. GRIT ™ CARDIO - Ingen 

utrustning, här använder Vi istället egen kroppsvikt och den unika sammansättningen av rörelser ger dig en 

hög energiförbrukning som fortsätter efter att passet är slut. Förbättrar din kondition, fysik och förbränning.

LES MILLS SPRINT™ 30 minuter

Högintensiv intervallträning (HIIT) där vi använder cykel som redskap. Maximera Dina träningsresultat. Här 

fokuserar vi på att höja pulsen under korta intervaller för att nå maximala resultat på kortast möjliga tid.

BOX 60 minuter

Ren konditions- och styrkeklass inspirerad av boxning och kampsport. Mestadels parvisa övningar i form av 

sparkar och slag mot mitsar.

BODYCOMBAT™ 45/60 minuter

En klass med massor av kraft och energi. Inspirerat från kampsportsteknikerna i karate, taekwondo, kung fu, 

kickboxing, muay thai och tai chi. Kraftfulla rörelser där du övar på att slå, sparka och kämpa dig till en 

överlägsen kondition genom att enbart använda din kroppsvikt.


