
  
MajKURSER KVÄLLar och helg 
 
 
KURS, 5 VECKOR – STArt måndag 8/5  
 

DAG  TID  KURS   PRIS INSTRUKTÖR  

Måndag  19:30 TRX pilates  750 kr marie 

 19:30 stor boll   750 kr nadja 

Tisdag* 18:30 reforme r jumpboard 750 kr caroline 

 19:30 stor boll   750 kr etti 

Onsdag*  18:30  stor boll    750 kr  caroline 

 19:30 reforme r jumpboard 750 kr l inda 

Torsdag 16:30 stor boll   750 kr anastasia 

19:30 trx pilates  750 kr caroline  

 
*tisdags- & onsdags kurserna startar 2 & 3 maj 2017. 
 
OBS! Ingen kurs: torsdag 25/5 (kristi himmelfärd), eller måndag 6/6 
(nationaldagen).  
 
 
Missade kurstillfällen tar du igen under kursperioden på likvärdig kurs, i mån av 
plats:  
Reformer tar igen på Reformer,  
Stor boll tar igen på Stor boll, 
TRX tar igen på TRX, 
 
 
BRA ATT TÄNKA PÅ  
En medlemsavgift på 500kr tillkommer för nya kunder. Anmälan är bindande. 
Sjukintyg är giltigt för avanmälan. Betalningen ska vara oss tillhanda senast på 
fakturans förfallodatum. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ställa in 
planerad kurs beroende på antal anmälda eller andra omständigheter som 
ligger utanför vårt ansvarsområde. 
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FÖRMIDDAGSKLUBBEN - maj 
Förmiddagsklubbens träning är anpassad för "kvinnor mitt i livet". Träningen är 
skonsam, effektiv och rolig. På dessa kurser är tempot aningen långsammare än på 
kvällens kurser.  
 
 
Förmiddagsklubben, 5 veckor – start måndag 8/5  
 

DAG  TID  KURS         PRIS        INSTRUKTÖR  

Måndag  10:00  sommarträningsprogram       750 kr       belinda 

 11 :00  pilatesbarre        750 kr        Matilda  

Tisdag*  10:00  sommarträningsprogram       750 kr       Susanne  

             11 :00  pilates barre        750 kr        Sara 

             11 :00  Reforme r         750 kr        Susanne 

Onsdag* 10:00  Reforme r               750 kr       belinda               

                11 :00  sommarträningsprogram       750 kr        belinda 

Torsdag  10:00  sommarträningsprogram         750 kr       Susanne  

                11 :00  GarudaBarre           750 kr       Carita 

               11 :00  Reforme r         750 kr          Sara 

 
*tisdags- & onsdags kurserna startar 2 & 3 maj 2017. 
 
 
OBS! Ingen kurs: torsdag 25/5 (kristi himmelfärd), eller måndag 6/6 
(nationaldagen).  
 
 
Missade kurstillfällen tar du igen under kursperioden (i mån av plats).  
Förmiddagsklubbens kurser:  
Reformer tar igen på Reformer och övriga kurser tar igen på resterande valfri kurs 
(Sommarträning, Pilatesbarre & Garudabarre).  
 
 
 

 

Pilates Forum Norden AB   •   Org nr 556760-5992  •    Bankgiro 346-4450  


