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"Dtt skall inte motionera för att bli
yngre utan för att bli cildre" bkAnd)
Det går attrada upp hur många argument som helst för att vi 60+:are skall motionera.60To gör det ändå
inte! Vi tror att skall motionerandet bli av så VtÅSfg det vara både kul och även lite utvecklande, dvs man
får lära sig något nytt.

Viktigt. I den träning vi erbjuder får inga

hårda slag förekomma.Inte heller slag mot huvudet. Sandsäckarna

får man dock gärna ge en omgång! Har man skavanker tränar man det som inte gör ont. Blir det lite jobbigt
iir det helt OK med en liten privat paus.

i princip lika i sina upplägg. Vi liir ut raka slag, krokar, uppercuts samt
Bara intensitet och hårdhet i slagen skiljer.

Alla Narva BK:s träningspass
försvar mot dessa.

eir

Grå panterträningen startades 2012. Vi erbjuder 2 pass/vecka,45 min långa. Dessa genomförs på dagtid.
Ett av de två har inriktning Absoluta nybörjare. Klädsel valfri men gympaskor åir ett måste. De flesta kommer ensamma.

Efter passen brukar jag och de som vill följa med ta en fika på ett nåirliggande kondis.
Prova på en gång gratis!
Absoluta nybörjarpass. Vi bjuder! TiderTräningstider. Avgifter finns på www.narva.com
-> Avgifter.

Har du atdrig besökt en boxningsklubb
na hittar du på www.narva.com

->

- börja med Pantrarnas

lHans Lindahl, 71år, ordf i Narva BK och trcinareldeltagare i passen för Grå pantrar.

Völkommen tillNoryo

-

den sympotisko boxningsklubben

Narva Boxningsklubb . Frejgatan 32a (200 m från Odenplan)
tfn 08-306371 . www.narva.com . info@narva.com

ftr ollo!

