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GÅ INTE IN I VÄGGEN! 
Tänk om det finns ett piller 
som minskar stress? 
En medicin som reducerar 
ångest och 
utmattningssyndrom.  

-Den medicinen heter fysisk
aktivitet.

Stressväktarna är en verksamhet som lär ut ett unikt koncept för 
stresshantering i kombination med fysisk aktivitet i grupp. 

Testa dig själv! Ladda ner Stressväktarnas App i andriod och Itunes. 
Sök efter ”Stressväktarna” och lycka till ! 

Välkomna till vår utbildning i samarbete med Springtime. 

Schema vecka 15 

Utbildning 1: Stress, Stresshantering och Fysisk aktivitet 
Öppen föreläsning om vad stress innebär, hur det påverkar oss och varför fysisk aktivitet är 
en överlägsen terapiform. Ca: 40-50 minuter 

Utbildning 2: Vardagspusslet, identifiera stressorer, Åtgärdslista och Levnadsvanor 
Föreläsning om stress i vardagen. Lär dig identifiera, strukturera och reducera stress i 
vardagen. Workshop i hur du tar kontroll. Ca: 60 minuter 

Utbildning 3: Inspiration till prestation 
Inspirationsföreläsning med Thomas Pickelner, Elitlöpare. Jag vill, jag vågar, jag kan - Att 
gå från motionär till elitlöpare på ett år. Ca: 50 minuter  

Utbildning 4: Vardagspusslet, identifiera stressorer, Åtgärdslista och Levnadsvanor 
(Samma som måndag). 
Föreläsning om stress i vardagen. Lär dig identifiera, strukturera och reducera stress i 
vardagen. Workshop i hur du tar kontroll. Ca: 60 minuter 
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Mål med stresshanteringsutbildningen: 

Att efter kursen ha kunskap att:  
– bli mer fysisk aktiv för en bättre hälsa
– förstå stress och fysisk aktivitet
– kunna identifiera och prioritera bort negativ stress
– att bygga vardagen efter goda vanor
– att förstå viken av återhämtning

Programmen för fysisk aktivitet bygger på rekommendationerna ur *FYSS. 
Stresshanteringsutbildningen är framtagen tillsammans med psykolog och psykiatriker med 
lång erfarenhet av stresshantering.  
*FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (2017)

Utöver kursutbudet kan vi hålla i träningspass enligt: 

Thomas: 

Sonny:  

Löpning, Stressväktarfys 

Core och Funktionell träning, Stressväktarfys 




