
Helena är ledaren som testat det mesta. Från en kampsportskarriär i 

ju-jutsu med SM-guld på meritlistan testade hon maraton, Vätternrundan 

och Vansbrosimmet, crossfit och hamnade till slut i en ny idrottslig

kärlek: tyngdlyftning.

Genom alla år har de olika träningsbakgrunderna gett henne en bred 

kunskapsbas och förståelse för träning och vad som ger effekt.

Mottot är att träning alltid ska vara något man längtar efter och något 

som man utvecklas av såväl mentalt som fysiskt.

Helena arbetar som personlig tränare på Friskis&Svettis Stockholm och 

är fystränare åt Lidingö simsällskaps tävlingsungdomar.

Testa och bli starkare av hennes pepp och tekniktips.

Helena Hugosson

Inga jobbar som personlig tränare på Friskis&Svettis Stockholm.

Hon är en riktigt träningsnörd och älskar att hänga på gymmet om dagarna. 

Tränar mest styrka och löpning, men på sommaren även landsvägscykling 

och simning.

Inga är mamma till två barn och ägnar större delen av fritiden till familjen. 

De är ute nästan jämt. I skogen, på isen, på cykel, eller bara med en kopp 

kaffe i någon lekpark. 

 

Inga leder cirkelfys, löpning, offroad, sport athletic och alla typer av

styrkebaserade pass. Hon är grym på mammaträning,

kettelbells, mobilitetsträning, parträning och mycket

inriktad på fötter.
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Kristin älskar yoga, naturen och havet. Och god mat! Hon är yogaledare

på Friskis&Svettis Stockholm och internationellt certifierad yogalärare.

Hon guidar allt från mindfulness-inspirerad yoga till energifylld yoga som 

utmanar både styrka och kondition.

Det som enligt Kristin gör yogan så genialisk, är att den erbjuder något för 

varje dagsform. Är du sjuk, meditera! Är du full av energi, välj ett dynamiskt 

yogapass! Jobba med din andning när du står i mataffärens kö.

Det är i vardagen som resultatet av yogaträningen märks.

Till vardags varvar Kristin yogaklasserna med juridiska bedömningar och 

långa hundpromenader. Målet är 15 000 steg om dagen.

 

Kristin Liatsou Michèle är född och uppvuxen i delstaten New York och har bott i Sverige 

de senaste 25 åren. Hon började sitt arbetsliv som violinist men bytte 

Folkoperan och Allsång på Skansen mot vårdens underbara värld.

Nu jobbar hon som sjuksköterska.

Första mötet med Friskis&Svettis var en katastrof. Hon gick på ett

jympapass som hon döpte till socialdemokratisk aerobics och gick inte 

tillbaka. Inte förrän några år senare. Men då hände något.

Michèle förändrades från att vara ett under av okoordination till en

flitig jympamotionär. Hon blev jympaledare, ledaruppföljare och

skivstångsledare. Michèle vill att träningen ska vara en upplevelse

med musikaliska överraskningar.

Utanför jympasalen väljer Michèle att träna

styrkepass i grupp, spinning och löpning. 

Michèle Wilcox

Inga-Lis är 63 år och har varit Friskis&Svettis-ledare i mer än halva sitt liv. 

Från att ha varit en rökande och vindrickande formgivare på reklambyrå 

hamnade hon, för 37 år sedan, på ett jympapass med nystartade

idrottsföreningen Friskis&Svettis. Hon gillade träningsglädjen, fimpade,

blev jympaledare på kvällstid och startade medlemstidningen Friskispressen,

i dag en av Sveriges etablerade träningstidningar.

Det som började som ett fritidsintresse blev så småningom Inga-Lis arbete. 

Nu jobbar hon på Friskis&Svettis Stockholm/Reseklubben med

träningsresor. Det är Inga-Lis som fyller Friskis-veckorna med innehåll

och duktiga F&S-ledare.

På träningsgolvet leder Inga-Lis basjympa, dans soft

och flex soft. 

Inga-Lis Grape

Anna hatar att titta på sport, men älskar att sporta. I en aktiv familj,

där sönerna tränar hockey, fotboll, tennis, friidrott tar hon gärna en

springtur istället för att sitta och vänta. 

Annars är det all form av gruppträning som gäller. Anna är ledare på

Friskis&Svettis och leder medeljympa, core, yoga och familjefys.

Semestrarna tillbringar Anna vanligtvis på familjens segelbåt.

Den är inte stor men förutom löparskorna brukar en kajak,

SUP-bräda och ett TRX-gym få plats. 

Anna bor i Sundsvall och arbetar som verksamhetschef

på ett utbildningsföretag. 

 

Anna Lundbäck

Anna Östlund, dramapedagog som startade

som skådespelerska med passion för det

fysiska uttrycket.

Utmanar med sin träning så att var och

en hela tiden ska klara av att lyfta fram

lite mer, lite till.

Träning för Anna är närvaro och vikten av 

att vara i sin egen kropp och utgå från

det kroppen kan.

När Anna tränar är det helst ute i skogens 

löpspår eller styrka på någon av Stockholms 

härliga utegym. Tränar gör hon gärna med 

någon kompis, son eller maken.

I F&S Stockholm hittar du henne som

ledare på flexpass, afrodans och jympa.

Anna
Östlund

KRISTIN LITSAU 
Yoga/löpning

ANNA ÖSTLUND
Afro/vandring

HELENA HUGOSSON
Styrka/löpning

ANNA LUNDBÄCK
Familjefys/core

MATS JONSSON
Jympa/äventyr  

BJÖRN LANS 
Platsansvarig/äventyr

INGA HÄÄGG
Styrka/löpning

MICHÉLE WILCOX 
Familjejympa/stavgång

ANNIKA LANS 
Fys/styrka/rörlighet

INGA-LIS GRAPE
Flex/dans

CAMILLA RAHM
Platsansvarig 

LEDARE PÅ PLATS


