5
maj

kl 10-15

Värnamo 2018

Flera tävlingar och spännande
aktiviteter på stan...

Gymvisning & ”prova på pass” i Åbroparken

Värnamo Kvartsmaraton

Start kl. 12 vid Dressmann

PAPRICA-loppet 2018

- ett roligt lopp för alla barn mellan
3-12 år. Start kl. 11 vid Dressmann.

Stora Fiske- & Vattendagen i
Åbroparken och Lagan kl 10-15.

Program och hålltider
ÅBROPARKEN

Apladalens Sportcenter erbjuder bl.a. prova på pass.
Finnvedens Gymnastik förening visar upp
truppgymnastik.
Värnamo Hälsocenter berättar 11-14 om vår verksamhet. Gå vår tipsrunda runt Åbroparken, med fina priser.
Friskis & Svettis visar upp delar av sin verksamhet.
Kom ombytt och delta!!

HÅLLTIDER FÖR PROVA-PÅ PASS &
UPPVISNING I ÅBROPARKEN:

10.30-10.50 Kate Fitness visar Kangoo Jumps &
Poledance på trottoaren ovanför Åbroparken
11-11.20 Apladalens Sportcenter visar upp Cxworx,
ett pass som utmanar musklerna för att stärka
rygg & mage.
11.30-11.50 Gymmix visar cheerleading.
12-12.20 Kate Fitness visar Kangoo Jumps &
Poledance på trottoaren ovanför Åbroparken
12.40-13 Friskis & Svettis Kom och testa Friskis nya
partypass Step Explode.
13.10-13.30 Apladalens Sportcenter visar Pilates,
Träna upp din naturliga hållning och uppnå
optimal styrka, balans, smidighet m.m.
13.40-14.00 Friskis & Svettis Vår Personliga Tränare
Johan Ingerman kör ett maxat styrkepass!

UTANFÖR KAPPHAL

Värnamo Atletklubb utser även i år ”Värnamos
Starkaste” kvinna resp. man. Tävla mellan
kl. 11:00-13:00, testa, eller bara hejja på. Vi visar
och pratar även om vår övriga verksamhet.

FLANADENTORGET:

FotHälsan: gissa mängden och vinn en fotvårdsbehandling. Boka behandling på plats och få goodiebag
med allt för dina fötter. Dessutom råd & tips om dina
fötter!
Tandcentrum: Kom och prata tänder och tandvård
med oss och få en goodiebag. Tävla och vinn en
eltandborste ifrån Oral-B.
Spine Naprapati & Rehab: ger dig tips & råd. Tävla
och vinn ett presentkort värde 500:Mindful training: säljer yogatillbehör. Tävla och vinn
ett träningskort värde 650:Vårdcentral väster: se vår verksamhet inom hälsa
och framförallt vad vi kan erbjuda er inom ramen för
stresshantering.
Friskis & Svettis: rekryterar värdar, ledare & funktionärer till sin verksamhet. Kom och fyll i en ansökan
mellan 10-15. Lotteri med fina priser!

GALLERIAN FLANADEN:

Hälsokraft: bjuder in er att mellan 11-12 mäta ert

blodtryck av vår sjuksyster Therese.
Relaxhuset: prova på käkledsbehandling och
fotmassage av skelettet samt få tips & idéer
hur du tränar fot & balans.
Reléve Dans & Hälsa : kom och prova på vår träning
på Studsmattor. Uppvisning på Studsmattorna kl. 11,30
och 12,30 och 13,30. Ha chans att vinn 6 månaders
medlemskap hos oss!
Health2You: kom och gör en Kroppsmätning på vår
TANITAVÅG. Tävla och Vinn ett PT- startpaket!
(värde 1500:- ) Passa på att köpa Forevers hälsosamma
produkter!

VÄRNAMO KVARTSMARATON

Start kl. 12.00 vid Dressman. Målgång på samma ställe.
Efteranmälan kan göras i Sporthallen kl. 9.00 - 11.00.
Delta i uppvärmning av Friskis & Svettis på Julia
Fredriksons plats fr. 10.30.
För mer info: www.warnamosk.se

PAPRICA LOPPET 2018
För knattar 3-12 år. Längd 800 m. Start kl. 11.00 vid
Dressman. Målgång i Åbroparken. Gratis att vara med.
Anmälan sker vid starten.

MOTIONSLOPP FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Delta i detta lopp på 2 km. Start kl. 12.00. Start och mål vid
Dressman. Gratis att vara med. Anmälan sker vid starten.

STORA FISKE- & VATTENDAGEN I
ÅBROPARKEN OCH LAGAN...
Kl. 10:00-15:00
Värnamo kommun bjuder på fiskekort
Prova på aktiviteter. Utställare, Scouterna
Dykarklubben Amfibia, Räddningstjänsten.
Kl. 10:00-14:30 Fisketävling
Kl. 14:50 Prisutdelning fisketävling
För mer info: www.visitvarnamo.se

ÖVRIGT

Kate Fitness visar upp sin träningsform Kangoo
Jumps runt om i stan. Håll utkik!
Stigs Pelikanen erbjuder hälsofika med nyttiga raw
food bollar, bars, nyttiga smoothies, sallader, mackor.
Värm upp inför loppen med Friskis & Svettis,
uppvärmning före alla lopp på Julia Fredrikssons Plats.
15 min före start.
Värnamo kommun i samarbete med Jönköpings
Länstrafik och Vandalorum bjuder på gratis tåg till
Rörstorp i samband med konstinvigningen av Klas
Erikssons All Inclusive.
Ylva Masserar Storgatsbacken 4
Svensk ekologisk hudvård idag 20% rabatt, med chans
att vinna ett presentkort på din köpesumma.

Fina vinster till dig som
besöker Hälsolördagen!

Tävla på Stigs Pelikanen och

VINN PRESENTKORT

Välkomna!

varnamocity.se

