
”Jag	  lärde	  mig	  massor	  om	  skidåkning!	  Erik	  var	  en	  otrolig	  inspirationskälla,	  alltid	  glad,	  positiv	  och	  
rolig.	  Han	  hann	  se	  alla	  och	  gav	  tips	  till	  var	  och	  en!”	   	  
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Skidskola	  för	  vuxna!	  
	  
Är	  du	  motionär,	  Vasaloppsåkare	  eller	  tycker	  du	  bara	  om	  att	  åka	  skidor?	  Nybörjare	  och	  lite	  mer	  erfarna,	  
tjejer	  och	  killar	  –	  ni	  är	  alla	  välkomna!	  
	  
Skidskolan	  är	  till	  för	  dig	  som	  vill	  utvecklas	  som	  skidåkare,	  förbättra	  din	  teknik,	  lära	  dig	  mer	  om	  utrustning	  
eller	  kanske	  sänka	  din	  tid	  på	  Vasaloppet.	  Du	  får	  hjälp	  med	  vallning	  innan	  varje	  lektion!	  
	  

Tid	  och	  plats:	  Borås	  Skidstadion,	  konstsnö	  finns.	  Instruktörsledd	  teknikträning	  en	  gång	  i	  
veckan	  från	  14	  januari	  till	  25	  februari.	  Nybörjargrupp	  kl.	  18.00-‐19.00.	  Fortsättningsgrupp	  kl.	  
19.30-‐20.30.	  
Anmälan:	  Till	  Erik	  (erik@dinkondition.se,	  0702-‐380059)	  senast	  8	  nov.	  Deltagarantalet	  är	  
begränsat	  till	  10	  st	  per	  grupp.	  
Instruktörer:	  Erik	  Wickström	  (fortsättningsgrupp)	  och	  Olle	  Häggdahl	  (nybörjargrupp)	  
Kostnad:	  1900	  kr	  
Läs	  mer:	  www.erikwickstrom.se	  	  

	  
	  
	  
Du	  får…	  
…instruktörsledd	  träning	  med	  fokus	  på	  teknik,	  samt	  inslag	  av	  balans,	  styrka	  och	  snabbhet	  
…träningslära	  för	  nybörjare	  och	  för	  mer	  erfarna	  åkare	  med	  förslag	  på	  olika	  träningsformer	  
…teknikträning	  med	  filmning,	  vallningslektioner	  och	  genomgång	  av	  utrustning	  
…tips	  på	  hur	  man	  kommer	  bra	  förberedd	  till	  TjejVasan	  eller	  Vasaloppet	  
…en	  speciellt	  avsatt	  kväll	  på	  Intersport	  Borås	  City	  med	  rabatt	  på	  massvis	  av	  skidprylar	  
…gåvor	  från	  Intersport	  
	  
SKYNDA	  ATT	  ANMÄLA,	  SENASTE	  TVÅ	  ÅREN	  BLEV	  BÅDA	  GRUPPERNA	  FULLBOKADE	  
	  
”Tack	  för	  en	  fantastisk	  skidkurs!	  Jag	  har	  lärt	  mig	  så	  
mycket	  och	  det	  gör	  att	  skidåkningen	  blir	  ännu	  
roligare.	  Kan	  tyvärr	  inte	  ge	  dig	  några	  tips	  på	  
förbättringar.	  Du	  är	  helt	  enkelt	  bäst	  :-‐)”	  
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Varmt	  välkommen!	  	  

Erik	  Wickström	  


