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TRÄNING & HÄLSA

FRÅGA ANNELI OM HÄLSA OCH TRÄNING
Anneli Virenhem är personlig tränare och beteendevetare, och driver Active Landvetter. Här skriver 
hon inspirerande om hälsa och träning. Har du frågor eller funderingar som gäller träning eller 
kost? Maila Anneli på anneli@active-landvetter.se. 

V     i söker ungdomar 16 – 19 år som 
vill delta i vårt projekt ”LIVS-
VIKTIGT” – GRATIS! Jag häv-

dar att man med lite vägledning och 
hjälp kan ändra sin livsstil på 10 veckor. 
Är du lite överviktig, otränad eller kän-
ner att du inget hellre vill än att komma 
igång med träning och förändra dina 

kostvanor? Gör en ansökan till oss. Vi 
kommer att låta  ungdomar vara med i 
vårt projekt LIVSVIKTIGT helt gratis. 

Det du behöver göra att att motivera 
varför just du skall få chansen att ändra 
din livsstil och komma igång med nya 
friska vanor när det gäller kost och trä-
ning.

Är du rätt person att hjälpa oss att be-
visa att man kan få en hälsosam livsstil 
med hjälp av enkla medel och under re-
lativt kort period? Skicka din ansökan 
till mig med motivering varför just du 

skall få chansen att delta i vårt projekt 
(max en A4-sida).
KRAV: Att man helhjärtat ställer upp 
och genomför programmet i sin helhet.
Att man har träningsskor och tränings-
kläder för inom- och utomhusaktivite-
ter.
DATUM: 18/9 – 4/12 2017.
INNEHÅLL: Träning med PT i grupp två 
gånger per vecka. Egenträning hemma 
och i vårt gym. Kostrådgivning, väg-
ning och mätning en gång per vecka.
GRUPPSAMMANSÄTTNING: Önskvärt är 
två killar och två tjejer.

Antagningsbesked 1 september. 
Skicka din ansökan till anneli@acti-
ve-landvetter.se. Lycka till!

ANNELI VIRENHEM
Personlig tränare och beteendevetare,

Active Landvetter

Ungdomar sökes till 
projekt “LIVSVIKTIGT”

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
BESTÄLL NU PÅ

Teknisk arrangör:Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 99:- tillkommer. 
Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.

Kom ihåg reskoden: HARRYDA

Bilsemester 
med
Som läsare av Lokalpressen Härryda får du dessa speciella läsarerbjudanden.

Uppge reskoden ”HARRYDA”  vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Öppet vardagar kl. 8-17.

Minisemester på Öland
Hotel Skansen HHHH 

När du åker från Kalmar över den sex kilometer långa 
bron till Öland, kan du låta axlarna sjunka ner med 
insikten om att du ska tillbringa ett par dagar på en 
av Sveriges mest idylliska platser. Öland har en helt 
enastående natur och ö-kultur, som har gjort den lilla 
ön till en turistmagnet. I det mysiga, gamla färjeläget vid 
andra änden av bron ligger Hotel Skansen, som är en hel, 
liten samling av historiska byggnader, där familjen Norén 
har drivit hotell sedan 1984. Besök t.ex. Borgholms Slott 
(30 km), vandra på världsarvslistade Stora Alvaret (49 
km) och gör en utflykt till historiska Kalmar (15 km). På 
hotellet finns bl.a. en modern SPA- och wellnessanläg-
gning, nu på platsen där det gamla Tingshuset stod och 
den välrenommerade restaurangen är belägen i ett av de 
historiska husen med detaljer från 1700-talet. 

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Pristillägg från 21/8: 50:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag 
 inkl. aperitif
• Fri tillgång till kaffe och kaka
• Fri Wi-Fi

Ankomst: Valfri t.o.m. 28/6 
och 21/8-20/12 2017.

3 nätter 2.399:-

Pris per person i dubbelrum

3.699:-
Pris utan reskod 3.999:-

Pristillägg: 9-22/4 och 25/6-2/9: 850:-
23/4-24/6 och 3/9-28/10: 300:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 välkomstdrink
• 1 vinprovning av 3 olika
 viner från Veneto-regionen 
 på hotellet
Ankomst: Söndag t.om. 10/12 2017.

Park Hotel Villa Fiorita HHHH 

i Monastier di Treviso, Italien 

Bo på komfortabelt hotell med pool och upplev Venetos 
storhet. Besök t.ex. Venedig (40 km), Treviso (18 km) och 
stranden Lido de Jesolo (28 km).

Sommar i Italien
1 barn 3-6 år gratis

Turistskatt EUR 2 per person och dygn.

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag på
 Restaurant am Theaterplatz 
 på valfri kväll
• 1 välkomstdrink
• Fri Wi-Fi
Ankomst
Valfri t.o.m. 18/12 2017.

Nordsee Hotel Bremerhaven HHH i Nordtyskland
Bo på elegant och nyinrett hotell beläget i centrum av 
Bremerhaven, endast få steg från den autentiska, gamla 
hamnen med tremastare, caféer och restauranger. Besök 
t.ex. Zoo am Meer (1,5 km).

Mot nya horisonter

2 nätter 1.449:-

Bra barnrabatt!

» Det du behöver 
göra att att motivera 
varför just du skall få 
chansen att ändra din 

livsstil och komma 
igång med nya friska 
vanor när det gäller 
kost och träning «


