
Hej!
Nu är det snart dags att packa ner träningskläderna för att åka med ViktVäktarna och Springtime 
till härliga Mallorca! Vi längtar! Inte minst att slippa kylan i Sverige…

På plats på Mallorca kommer du träffa följande personer från ViktVäktarna: 

 • Helen Bladh, marknadschef 

 • Jenny Danielson, kostvetare

 • Linda Touminen, coach

 • Ulrika, guldmedlem, som bland annat synts i ViktVäktarnas TV-reklam

Vi ser fram emot att träffa er alla på Mallorca för en massa härlig träning och umgänge!
Helen, Jenny, Linda & Ulrika

SÖNDAG 20.30
FÖRELÄSNING: EN GÅNG, 
INGEN GÅNG - HITTA BALANSEN 
I LANDET LAGOM!
En inspirerande föreläsning med coach 
Linda och medlem Ulrika. De pratar 
om hur man uppnår balans i livet med 
smarta val. Du kommer att få en hel del 
aha-upplevelser. Ulrika berättar också 
om sin hälsoresa där hon gått ner hela 
29 kg och hur hennes liv ser ut idag. 
Intressant både för medlemmar och 
icke medlemmar. Missa inte!

MÅNDAG 9.30, TISDAG 9.30 
OCH FREDAG 9.30 
MED COACH LINDA & ULRIKA
Träffa vår inspirerande coach Linda och 
medlem Ulrika för coachande pepp-
sessioner med spännande ämnen. 
Olika teman de olika dagarna, så var 
med på alla. Naturligtvis öppet för alla!

 

MÅNDAG 20.30 

MINGELBINGO
Vi träffas i baren för en rolig aktivitet.

ONSDAG 15.00
VECKANS MÖTE 
För dig som är medlem och missar 
veckans möte hemma hålls detta 
naturligtvis på plats på Mallorca. För 
den som önskar kommer det även 
finnas möjlighet att väga sig på andra 
tider under veckan. 

LITE AKTIVITETER SOM HÄNDER UNDER VECKAN

SÖNDAG 14.00 OCH 
FREDAG 14.00
INFORMATIONSMÖTE FÖR DE 
SOM VILL HÖRA MER ELLER BLI 
MEDLEMMAR
För alla som vill veta mer hur ViktVäktar-
na fungerar håller vi infomöten. Passa 
gärna på att bli medlem redan under 
resan för att komma igång med bästa 
möjliga stöd under hela veckan. 
Se vårt specialerbjudande till höger.

TÄVLINGAR! 

• DAGENS FRÅGA
Varje dag hittar du dagens fråga i 
servicedisken på morgonen. Svara 
senast kl 17 varje dag och du är med 
i utlottningen av fina priser. Vinnaren 
presenteras i servicedisken under 
kvällen. Missa inte!

• VECKANS UTMANING
För den tävlingssugne anordnar vi 
även aktivitetsbingo. Utmana dig själv 
och samla många kryss under veckan 
och var med i utlottningen av fina 
priser, bl a presentkort på Stadium 
samt träningsarmband Misfit.

• VECKANS BÄSTA INLÄGG
De 3 mest gillade inläggen på Insta-
gram under hashtaggen #vvmallorca 
belönas med fina priser. Tagga du med!

SPECIALERBJUDANDE! 
Alla som blir nya medlemmar hos 
ViktVäktarna på plats på Mallorca får 
testa en månad gratis (värde 450 kr)! 
Möten, app och onlineredskap ingår 
i medlemskapet.

SERVICEDISK
Vi finns tillgängliga i service-
disken varje dag mellan 9.30-10 
tillsammans med Springtime. 
Välkomna dit!

FACEBOOK-GRUPP
Gå gärna med i Facebook-gruppen 
“ViktVäktarna Mallorca 2018” där 
vi kan hålla kontakt med varandra 
innan, under och inte minst efter 
resan.

VÅGA VÅGEN!
För den som önskar kommer det att 
finnas möjlighet att väga sig under 
veckan. Kom ihåg att ta med din 
medlemsbok!

PS. TAGGA GÄRNA alla de bilder 
som du tar inför och under Mal-
lorcaresan med #vvmallorca och 
#springtimetravel så att vi hittar alla 
fina bilder på gemensam plats.


