
Gå och springa skonsamt och resurssnålt. Läka när du rör dig. 
 
6 träffar (med max 10 deltagare), där ditt sätt att röra dig utmanas och kommer ge dig 
intressanta, härliga upplevelser i din kropp. Vi “rullar tillbaka bandet”och nollställer oss för att 
sen prova hur det känns att röra sig annorlunda. Det går inte att beskriva i text men målet är 
skonsammare gång och löpning för att läka leder, stelhet mm men också för att förebygga 
framtida besvär.  
10000 ( liiiite felaktiga) steg om dan blir 109 MILJONER steg på 30 år. Vad ger det? 
Samma antal steg med läkning kan betyda allt på sikt. 
 
Kanske överbelastar du vissa muskler? När du går på jobbet eller kanske har du provat på 
“framfotalöpning” men det belastar dina vader och smalben för hårt. (Jag lär inte ut 
framfotalöpning.) 
Kanske vill du bara orka springa längre eller bli lite snabbare. 
Kanske du vill komma igång med att springa alls. 
Vi jobbar i grupp men jag coachar individuellt till stor del.Varje träff innehåller videofilmning och 
gång, samt löpanalys. Hur ser rörelsemönstret ut nu jämfört med förra gången? Alla tar till sig 
nya saker olika fort så jag lägger upp det olika även om grunderna är samma. 
Så vill du bli vän med din kropp och lära dig hur du tolkar signalerna den ger när du rör dig (och 
efter du rört dig…) så häng på.  
Jag har nöjd kund-garanti. Är du inte nöjd får du pengarna tillbaka.  
 
Hur går det till?  90 min bestående av : 
1. Filmning/ analys av din gång och löpning. Olika djupt beroende på antal deltagare. 
2. Gruppgemensamma övningar för att lära känna sin kropp och saker att träna på. 
3. Individuella tips och vidare analys beroende på hur du anammar och känner i din kropp och 
vad jag ser behöver utvecklas. Du tränar med korta instick från mig, ibland går/springer jag 
bredvid dig. Vi springer inte långa rundor utan rör oss på en plats ex en fotbollsplan. 
4. Avslutande samtal om erfarenheter samt tal om hemarbetet som väntar. 
 
Vi jobbar genom kroppen nerifrån och upp. Fotens funktion och möte med marken, vidare till 
fotled, knä, höft, rygg, hållning, axlar, mage och andning. 
 
Läs lite mer på newhabits.se eller smsa, ring 0731821881 för frågor.  
Maila info@newhabits.se 
 
Kostnad 800 kr för 6 träffar.  
söndagar 18-19.30, 13/5, 20/5, 27/5 och  
onsdagar 18.30-20.00 16/5, 23/5 samt 30/5  
En tid senare ordnar jag  en uppföljningsträff då ni haft tid att öva och “programmerat om er”.  
Plats: Kransmossen eller Daltorpskolan beroende på väder. Vi kommer röra oss både med 
skor och barfota så det får inte va svinkallt. Missar man någon funkar det ändå för grunderna 
repeteras varje gång. Men helst ska man vara med första gången. Vill du vara med så hör du 
av dig till mig. Efter första träffen får du en faktura av mig. 
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