
 

 
 

Hej, hoppas ni mår bra och njuter av våren som börjat komma! 
 
Vi är så glada och tacksamma över att så många fortfarande kommer och tränar hos oss trots rådande 
omständigheter! Ett extra stort tack för att ni hjälper oss med noggrann städning av all utrustning efter 
era avslutade träningspass. Vi fortsätter att uppmana er till att stanna hemma om ni känner minsta 
förkylningssymptom. Var noga med att tvätta händerna både före och efter era träningspass och håll 
avstånd till varandra.  
 
Träningsveckor i sommar  
Det blir en sommar i Sverige med allt vad det innebär och det vill ju gärna vi på Växjö Träningsfabrik ta 
fasta på. Vad sägs om en hel vecka med inspiration och träningsglädje? Vecka 26 och vecka 32 kommer 
Växjör Träningsfabrik ha premiär på anläggningens första träningsvecka - som en träningsresa men på 
hemmaplan. Mån-fre 08:30-13:00 kommer kommer både medlemmar och icke medlemmar kunna teckna 
sig för en hel vecka fylld med massa roliga saker, pass, teori, tekniktips, föreläsningar och en massa 
uteäventyr. Vi kommer nyttja lokaler såväl ute som inne och enligt rådande restriktioner och det blir en 
härlig blandning mellan högintensiv och lågintensiv träning och där vi testar på det mesta vi har i vårt 
utbud, allt från rörlighet till spinning och crossfitinspirerat. Alla kan vara med och efter sin förmåga. Och 
flera av våra moment kommer också vara indelat i olika grupper efter erfarenhet och kunskap sedan 
tidigare. Håll utkik i våra sociala medier, för snart är det dags att boka. Först till kvarn… vi har bara 20 
platser respektive vecka. Pris för medlemmar 995 kr, pris för icke medlemmar 2200 kr. 
 
Mer uteträning 
Då efterfrågan varit stor fortsätter vi att utöka utbudet av uteträning, nu erbjuder vi utepass alla dagar i 
veckan. Har ni som medlemmar förslag på fler pass, säg gärna till! I dagsläget kör vi följande utepass:
Uteträning  

Uteträning - mjuk 
Uteträning - core 
Uteträning - cirkel 
Uteträning - runners strength 
Uteträning - urban dance 
Uteträning - löpintervaller  
Uteträning - mobility  

 
 
Kampanj 



UTOMHUSTRÄNING 10-kort få 11 gånger för 599 kr 
Har du vänner eller familj som inte vill göra sin träning inomhus så erbjuder vi träning utomhus, där du 
checkar in till passet utomhus. Vi har möjlighet att hålla stora avstånd när vi är ute. Vi erbjuder just nu 
drygt 10 olika utomhuspass/vecka. TIPSA gärna dina nära och kära om ute-kortet! 
 
TIPS på aktivitet! 
Varför inte “hyra en instruktör” ett pass och träna tillsammans med vänner eller familj. Ni väljer utifrån vår 
utbud, så skräddarsyr vi passet för er. 
JUST NU - maj månad ut! 1000 kr (ord pris 1200 kr). Boka på mail info@vaxjotraningsfabrik.se 
 
Prova-på 
Det är flera medlemmar som frågat om man får ta med sig en vän på våra gruppass. Detta är såklart 
jättekul och en självklarhet. För att vännen ska vara garanterad en plats på passet är det allra bästa att 
boka in i förväg. Vi tipsar därav om att i lugn och ro skapa en kostnadsfri prova-på-vecka på vår hemsida 
https://vaxjotraningsfabrik.se/medlemskap med tillgång till alla våra gruppass och träningsytor under en 
vecka.  
 
Planerade Workshops 

- HANDSTAND, MOBILITY och MUSCLEUP 
Under sex tisdagar kl 19.30-21 med start 12/5 kommer Viktor att hålla i Mini Workshop med både teori 
och praktik, två tillfällen av varje i följande: handstand, mobility och muscle up.  Kostnad 150 kr/gång 
eller 3 för 400 kr. Begränsat antal platser. För mer information och anmälan kontaktar du 
info@expandingmovement.com  

- CLEAN&JERK och SNATCH 
För dig som vill lära dig lyften eller förbättra din teknik. 
När: den 6 juni, kl 10-12 
Pris: 300 kr medlem, 350 kr icke-medlem 
För mer information och anmälan till cornelia@coachc.se (endast 12 platser) 
 
Avslutningsvis vill vi åter tacka er ALLA för att ni fortsätter besöka oss inne och ute eller tränar med oss 
hemifrån via facebook. 
 
Vi blir så glada när ni delar våra inlägg och berättar om er träning ni gör hos oss eller hemma på sociala 
medier, fortsätt dela med er - TACK!  
  
Ta hand om er och njut av veckan  - Vi ses! 
 
/Linda, Catrin, Jennifer, Maria & Frida 
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