
Tösse IF med Samverket arrangerar Women´s Camp för tjejer 18 år och 
uppåt. Vi vill inspirera och motivera tjejer att prova på olika träningsfor-
mer och ha två härliga dagar i Dalsland.

Välkomna till  
Tösse IF Womens camp
6-7 juni 2014 • Rolfskärrs stugby Tydje/Tösse

Kostnader
Pris: 1800 kr (utan boende 1600 kr).

Förskottskottsbetalning 500 kr senast 30 april och anmälan är bindande.   
Resterande summa betalas in senast 27 maj. 

Vad ingår?
Boende en natt, två frukostbufféer, två luncher, två kvällsbufféer, mellanmål  
och fika. Det finns möjlighet till tre träningspass om dagen, föreläsningar  
och underhållning m.m.

Vad behöver jag tänka på?
Ta med träningskläder, badkläder, sänglinne, handduk och ett glatt humör.  
Uppge specialkost och allergier. 

Utställare 
Utställare och försäljning på plats under lördag eftermiddag. 
 

Anmälan
Information och bokning av aktiviteter görs på www.tosseif.com  
eller ring Tösse IF på tel. 0532-201 31 

För mer information om campingen gå in på www.rolfskarr.com
 

Arrangörer 
Tösse IF och Samverket Åmål

Reservation för ändringar

Välkomna!

www.amal .se



Fredagen den 6 juni 
08.00-08.30 
 • Incheckning 

8.30-10.00 
 • Vi hälsar er välkomna
 • Föreläsning ”Hälsa och skönhet innefrån och ut.” 
    Hälsocoach & livsinspiratör Ulrika Thoresson,    
    delar med sig av enkla tips och hemligheter.
 • Frukost

10.15-11.00  
 • Självförsvar - Mikaela Kvamme
 
11.00-12.15
 • Karate Fitness - Jörgen Johansson    
 • Powerwalking - Frilufsfrämjandet    
 • Zumba - Sara Kjellebäck                   

12.30-13.30  
 • Lunch

14.00-15.00 
 • Tabata - Therese Nilsson                
 • Yoga - Camilla Jensen                    
 • Powerwalking - Frilufsfrämjandet 

15.15-15.45  
• Fika

16.00-17.00 
 • Tapout - David Älmqvist   
 • Löpning - Jan Hagelbrand    
 • Friskis & Svettis  

19.00  
 • Buffé och underhållning 

Program
Lördagen den 7 juni
08.00-08.45
 • Yoga - Camilla Jensen                    
 • Powerwalking - Frilufsfrämjandet     
 • Friskis & Svettis  

08.45-09.30  
 • Frukost

09.30-10.30
 • Föreläsning ”Skapa goda vanor.” 
    Terapeut och lärare Ingmarie Hagström i ”Zonterapi”
    delar med sig av sin 25-åriga erfarenheter - inom hälsa, 
    personlig utveckling och kroppens självläkning.

10.45-12.00
 • Tapout - David Älmqvist 
 • Löpning - Jan Hagelbrand 
 • Friskis & Svettis 
 
12.00-13.00  
 • Lunch med produktvisning från Intersport.
    ”Olika sporter och träningsformer” (formgjutna sulor och träningskläder)

13.15-14.15 
 • Jordisk Dans - Lotta Lagerlöf  
 • Tabata - Therese Nilsson 
 • Zumba - Sara Kjellebäck 

14.15-16.30   
 • Fika/fria aktiviteter 
 • Massage, extra kostnad 30 min 300 kr
 • Kajak, extra kostnad 150 kr 
 • Bada/sola
 • Självförsvar - Mikaela Kvamme

17.00-  
 • Middag med avslutning, bildvisning och goodiebags 
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