
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.

 

Inga Häägg

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. 
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