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Spinningens popularitet håller i sig.
Anna Denarp är gruppträningsansvarig på Hermelinen och gillar
själv att trampa loss.

Marklyft är en av övningarna som ingår i elitbasketspelaren Josefin Vesterbergs träningsschema just nu.
Schemat har Lasse Lundgren gjort.

Lasse Lundgren är Hermelinens välkände sjukgymnast
med idrottsskador som specialitet.

Emilia Bäckström, Anna Falck och Anna Thörnäs
i receptionen hjälper Hermelinens besökare
med alla frågor.

utökades till att omfatta friskträning och styrkegym.
– Sedan kom aerobicen och med den gruppträningen in och
förändrade hela träningskulturen. Nu har vi kunder i alla åldrar
med skiftande bakgrund, förutsättningar och mål.
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Hermelinen träning och fysioterapi är en anläggning med

FULL FART
FRAMÅT!

Nybörjaren tränar sida vid sida med
elitidrottaren och båda får samma engagemang och stöd av personalen.
Sensia blev Hermelinen och nu tar
gymmet och personalen ett glädjeskutt
in i framtiden.

– Vi har alltid haft roligt och omgett
oss med energi och glädje. Vi är lokala
och nära och erbjuder alla en personlig
hälsoplan som ligger till grund för träning
med resultat, säger Lasse Lundgren,
anläggningens välkände sjukgymnast
med idrottsskador som specialitet.
– Bakåt med axlarna! Dra ihop skuldrorna, det ska

nästan kännas onaturligt, men då gör du rätt!

Fystränaren Lasse Lundgren drar själv bak axlarna för
att understryka vikten i det han säger när han tipsar
elitbasketspelaren Josefin Vesterberg om rätt teknik
vid marklyft. Josefin är tillbaka i Northland basket i
Luleå efter ett år i Slovakiska Ruzomberok och just nu
ligger träningens fokus på tung styrka.

Josefin kopplar ett omvänt grepp om skiv-

stången som väger över 70 kilo och kör ytterligare sex
repetitioner. Programmet har Lasse Lundgren gjort
åt henne, om en vecka får hon ett nytt. Det gäller att
bygga upp sig inför den kommande säsongen. Och det
gäller att bygga upp sig på rätt sätt!
– Vi är noga med att alla ska få ett individuellt
träningsupplägg. Det gäller såväl nybörjaren som
elitidrottaren, säger Lasse och förklarar att varje ny
medlem på Hermelinen träning och fysioterapi erbjuds
en personlig hälsoplan.
Utifrån ett samtal där personens bakgrund och träningsmål benas ut får han eller hon ett träningsupp-

Personliga tränaren Maria Buska håller ögonen på sin kund
Marielle så att hon utför övningarna rätt och verkligen ger
allt hon har.

Personalen på Hermelinen tar ett
glädjeskutt in i framtiden.
Foto: Viktor Johansson

lägg som kan innehålla allt ifrån specifika gruppträningsklasser till löppass och gymträning.
– Den som tränar här har rätt att ställa krav på resultat och vi är inte rädda för att själva ställa krav på
våra medlemmar. Vi vet att de når sina resultat om de
följer vårt träningsupplägg.

Lasse är, tillsammans med bland annat personlige
tränaren Peter Backman, en av Hermelinens nya ägare. Ingen av dem är för den skull nybörjare i gymmet.
– Både jag och Lasse började här redan 1987, vi
har hunnit vara med om åtta namnbyten och varit
delaktiga i verksamhetens enorma utveckling. Vi
var exempelvis pionjärer med arbetet för dopingfria
anläggningar och fick åka ner till södra Sverige för att
föreläsa om hur vi jobbade.

Peter Backman, som är en av landets första ut-

bildade personliga tränare, berättar att det som från
början enbart var en anläggning för sjukgymnastik

bred expertis inom träning, idrottsmedicin och rehabilitering.
Här tränar de flesta av Luleås elitlag och Lasse Lundgren, fystränare, sjukgymnast och specialist på idrottsmedicin, poängterar
att motionären tas på samma allvar och får samma hjälp som
elitidrottaren.

– Om vi kan hjälpa någon att klara av att förlänga sin kapacitet
och springa i fem år till är det inte bara en enorm vinst för individen utan också för samhället, säger Lasse och berättar att gymmets personal kommer att finnas lättillgänglig i anläggningen för
den som behöver stöd.

Han har noterat att många av kunderna i dag är väldigt

kunniga. Det är inne att träna och helt okej att vara lite ”nördig”. Många har specifika mål med sin träning, det kan vara att
springa maraton eller att göra klassikern.
Att jobba mot ett mål är bra för alla och Lasse har ett tips för
den som inte tränar inför något speciellt:
– Bestäm dig för att du ska greja 100 träningspass på ett år. Det
är en bra målsättning, som dessutom kräver variation.

Lasse och Peter har även tips på hur du bäst når dina mål:

– Skaffa dig en träningskompis! Det är den bästa presenten du
kan ge dig själv, för du vill väl inte svika kompisen och stanna i
soffan när ni har bokat en träningsdejt?
Skriv in dina träningstillfällen i schemat och låt de inbokade
tiderna vara heliga!

Anna Denarp är gruppträningsansvarig på Hermelinen och
gläds åt bredden på passen.
– När vi startade i början på 90-talet var det bara aerobic som
gällde. Numera är utbudet brett med pass för alla, till och med
för barnen, säger hon och berättar om konceptet Born To Move
där barnen under lekfulla former får ”provsmaka” på träning.
Behöver du stärka ditt bålparti? Är du en löpare med knäskada som söker en alternativ konditionsträning? Är du ute efter
en effektiv gruppträning som du hinner med under lunchen?
Hermelinen har passet du söker!
TEXT OCH FOTO: BIRGITTA LINDVALL WIIK/
WIIK MEDIA & KOMMUNIKATION
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Han var en av de första i Sverige att utbilda sig till personlig tränare
och har jobbat länge i branschen. Peter Backman har ett historiskt
perspektiv på hur träningsanläggningen förändrats genom åren.

FAKTA

DET HÄNDER PÅ
HERMELINEN:

• Maskinparken förnyas med 15 nya
konditionsmaskiner (löpband, cyklar,
stepmaskiner) och 20 nya styrkemaskiner.
• Alla nya medlemmar erbjuds ett personligt
hälsosamtal – allt för att du ska få
ut det mesta möjliga av ditt medlemskap.
• Gymmet satsar mer på personlig träning.
Maria Buska är PT och Hermelinen
kommer att utöka PT-staben med
ytterligare personer.
• Vill du komma i form till bröllopet?
Eller bara ta ett extra kliv framåt i träningen?
Nu kan du och dina kompisar toppa formen
tillsammans! Hermelinen erbjuder intensivutbildningar för grupper om tio personer.
• Hermelinen hänger med i den nya
löparboomen och satsar både på löpskola,
fler löpband och nya löpargrupper.

