
VEGETAR 13

Vår MÅ BRA vecka i Funäsfjällen 2016 blev en succè… 
MARTIN LIDBERG, tidigare Världsmästare i brottning, vinnare av Let´s dance m.m. 
samt MAGNUS NYLANDER, Medicine doktor, näringsforskare m.m. 
leder vår Tränings- och Vandringsvecka i Funäsdalen, 2 till 9 September 2017.
Vi bor på Hotell Funäsdalen med bästa läge mellan sjön och fjällgondolen. 
Hotellet erbjuder pool, bastu och relaxavdelning.
Restaurangen serverar frukost och en 3 rätters middag med vegetarisk framtoning. 
Daglig matsäck till våra fjällvandringar och aktiviteter. I priset ingår Utfl ykter, Aktiviteter, Träningspass,
Filmaftnar, Inspirationspass samt Föreläsningar med Martin och Magnus. 2 dagars guidade utfl ykter till 
Myskoxecentrum i Tännäs samt besök till Mittådalens sameby.
Varmt Välkomna
till en färgsprakande fjällvecka med aktivt friluftsliv 
och hälsa i fokus!

AKTIVITETSVECKA 
med MARTIN och MAGNUS!

2 TILL 9 SEPTEMBER 2017

VARMT VÄLKOMNA

TILL EN FÄRGSPRAKANDE FJÄLLVECKA

MED AKTIVT FRILUFTSLIV OCH HÄLSA I FOKUS

Frågor 
och anmälan 

till Elba vår vandringsledare 
från Form&Hälsa 

tel. 070-734 62 01 
E-mail 

info@formochhalsa.se

                                                           

 
 

 

VÅRT ARRANGÖRSTEAM, FÄRDLEDARE och FÖREDRAGSHÅLLARE         
                
                                        

  FÄRDLEDARE och FÖREDRAGSHÅLLARE 

                                                                     
Magnus Nylander, medicine doktor, tandläkare        Martin Lidberg, tidigare Världsmästare i brottning   
och näringsforskare. Magnus kommer att föreläsa       vinnare av Let`s dance m.m. Martin kommer   
om vikten att återskapa den naturliga balansen       aktivt att medverka till tränings- och     
genom rätt fysisk aktivitet och fullvärdigt       inspirationspass, föreläsa om hur du förbättrar 
näringsintag för bästa helhetshälsa.              styrka, uthållighet samt ökar prestationsförmågan  
            
 

     FÄRDLEDARE 

                                                                     
Elba Pineda/Gustafsson, Hälsocoach och Naturvägledare med stor erfarenhet av Svenska fjällen, så även 
vandring i alpin miljö. Utbildad Tränare sedan 1989, Näringsterapeut, med basmedicinsk utbildning i 
Anatomi och Fysiologi samt FaR-ledare. Kommer att leda oss till fysisk aktivitet som livsstil i vardagen. 
 

           
           FÖREDRAGSHÅLLARE 

                                                   
Kurt Svedros, Folkhälsans Nestor alltid lika aktuell, åskådliggör betydelsen av naturens skafferi och mer 
grönt på tallriken. Kurt har varit aktiv i Hälsofrämjandet sedan 1945 och är en förebild för vår generation där 
bland annat våra natur- och kulturvärden står i fokus för folkhälsan. 
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Martin Lidberg, 
färdledare och 
föredragshållare

Magnus 
Nylander, 
färdledare och 
föredragshållare

Elba Pineda, 
färdledare

Kurt Svedros, 
föredragshållare


