
Välkommen till Blekinge Health Arena! 
Årets golfsäsong börjar lida mot sitt slut och kanske undrar ni vilka möjligheter det finns för att hålla uppe 
träningen även under vintersäsongen och dessutom få möjlighet att träffa era golfarkompisar? 

Anna från Wellivate och Tony på WellnessCorner skulle härmed vilja bjuda in er till en 
Inspirationseftermiddag på Blekinge Health Arena onsdagen den 27 november 2013. Då 
vill vi visa på några av de träningmöjligheter som finns på arenan och likaså berätta om ett 
skräddarsytt paket för er som är medlemmar i Nicklastorps Golfklubb.  

Inspirationseftermiddag
Dag: onsdagen den 27 november

Tid:  15.30-17.00 
Plats: Blekinge Health Arena, Arenavägen 10

Agenda för dagen:

•Rundvandring på BHA – vi bjuder på frukt, kaffe & t e

•Vad är bra träning under vintern?  Tony och Anna berättar och visar vad som man lätt kan göra 
hemma på egen hand och vi visar även hur man kan använda Redcord, bollar och matta för en bra 
grundträning. Det finns möjlighet att prova på så ni får gärna ha träningskläder med er.

•Förslag på Prova på träning vid 2 tillfällen - Tony och Anna lämnar och sedan möjlighet att först 
och främst komma till BHA för att prova på ett pass med Stabilitetsträning. Det kommer även finns 
möjlighet att  komplettera med ett träningspaket efter jul. Allt detta sker i grupp om 10-15 personer.

Hjärtligt Välkomna önskar Anna & Tony

Vill du anmäla dig eller är du nyfiken på att veta mer? Kontakta då:

Anna Johansson, Personlig tränare och Kostkonsult tel: 0733-602697 eller mail: anna@wellivate.se 
Tony Petersson, Massör och personlig tränare tel: 0733-544809 eller mail: wellnesstony@telia.com 
Martin Johannisson, Golfpro på Niklastorps GK tel:  0733-506273 eller mail: golfpro@nigk.se

Anna Johansson är Personlig tränare och Kostkonsult i det egna företaget Wellivate. Hon utbildad löptränare men vet 
också att man behöver en god funktionell grundträning oavsett på vilken nivå man befinner sig. Tony Petersson jobbar 
som massör och personlig tränare på WellnessCorner som finns både i Ronneby och på Blekinge Health Arena. Han 
har jobbat med Redcord i flera år och har även ingått i Svenska Golfförbundets fystränarnätverk. För närvarande 
jobbar han med ett antal golfare på nationell och internationell nivå där vi bland annat kan nämna Madelene 
Augustsson, Emma Nilsson, Ola Johansson och Peter Hedblom. För både Anna och Tony är det viktigaste att varje 
person ska utvecklas från sitt nuläge, vi vill hjälpa er att utvecklas vidare från där ni är.

Adress
Blekinge Health Arena
Arenavägen 3
371 55 Karlskrona

Telefon  0455-28330

Mobil  073-3602697

E-post  anna@wellivate.se

Webb  www.wellivate.se


