
BETA TRAINING höstterminen 2017

BETA BOOTCAMP ”All work work”

En träningsform med rötterna i den amerikanska militären, som vänder sig till er som gillar att träna utomhus och i grupp. Vi använder 
oss bland annat av hinder vi stöter på i vår väg som t.ex. trästockar, murar, bänkar räcken, däck och lekplatser. Träningen syftar till att vi 
ska bli starkare och uthålligare både fysiskt som mentalt. Stort fokus lägger vi på att skapa en stark teamkänsla..
Övrigt: kläder efter uteväder. 

BETA KIDZ "När rörelseglädje är det viktigaste".

En kul och lekfull träningsform som vänder sig till barn. Tävlingsmoment finns med som en del av träningsformen, men det är alltid på 
barnens villkor. I Beta Kidz sätter vi inte upp resultatmål utan vi tycker det är viktigt att man ska kunna vara med utan att behöva känna 
någon press att tävla. Träningarna innehåller bland annat gymnastik, hinderbanor, åldersanpassad styrketräning, lekar mm. 
Koordination, kroppskontroll, styrka, smidighet och uthållighet är några av egenskaper denna träningsform förbättrar. Gemenskap, 
glädje och utveckling är våra ledord. 
Ålder: barn födda 2008-2010. 
Klädsel: gympaskor som inte färgar av sig, shorts eller tights och t-shirt. 
Övrigt: alla barnen får en t-shirt och föräldrar är välkomna att sitta med). Det är begränsat antal platser så tycker ni detta låter 
spännande så gör en intresseanmälan på mail: bobby@betaform.se eller på messenger.
Uppge barnets/barnens namn, träningsform och tröjstorlek. 

BETA HIIT "Kul, allsidig och effektiv träning" 

B. H. vänder sig till både motionärer och elitidrottare som tycker om att träna i grupp, vill ha en kul och effektiv träning. Vi blandar 
individuella övningar med grupp- och parövningar. Grundövningarna utgår ifrån våra naturliga rörelser som att hoppa, klättra, lyfta, föra, 
dra, springa, gå osv. Vi använder oss även av redskap som t.ex. stänger, hantlar, medicinbollar, Battlerope, TRX, Kettlebells etc. Passen 
är väldigt varierande och har olika tema som exempelvis Tabata, Cirkelträning, Kamp, Hinderbanor, m fl. BETA HIIT är en högintensiv 
träningsform som ger ökad styrka, rörlighet, kondition, koordination och balans. Helt enkelt träning som gör oss funktionellt rustade för 
livet. 
Övrigt: Träningarna är på onsdagar och söndagar.

BETA FAMILY “Vi inspirerar varandra över generationer”

En träningsform där vi blandar parövningar, gruppövningar, hinderbanor, cirkelträning och inte minst så har leken en central roll. Detta är 
en perfekt träningsform när man vill umgås med sina barn och samtidigt själv röra på sig. Vi strävar mot att grundlägga ett naturligt 
förhållningssätt till en aktiv och hälsosam livsstil. Rekommenderad minimumålder på barnen är 5 år. 
Övrigt: Det är begränsat antal platser så tycker ni detta låter spännande så gör en intresseanmälan på mail: bobby@betaform.se eller 
på messenger. ( Uppge familjens namn, antal personer och träningsform.

Onsdagar:
19.30-20.20 BETA HIIT (Tabata) startar den 30/8 kl.19.30 inomhus.
Fredagar:
17.00-17.50 BETA FAMILY startar den 1/9 kl. 17-18 ( kan vara så att vi skjuter fram tiden en 
halvtimme) inomhus.
Söndagar: 
16.00-16.50 BETA KIDZ startar den 3/9, inomhus ( 16 tillfällen).
17.00-17.50 BETA BOOTCAMP/BETA HIIT ( Bootcampen startar den 27/8 då vi kör vi utomhus. 
BETA HIIT ersätter inomhus när det kyliga vädret och mörkret faller på).

Mer information om priser och annat finns på www.betaform.se
Välkomna till Hjärupslund skolan och prova på. 
/Coach Bobby
Vi finns även på Facebook: BETA TRAINING (stora bokstäver) 
och på instagram: beta_training


