
KETTLEBELLUTBILDNING
LEVEL 1

IKSU SPORT UMEÅ
6 APRIL 12:45-18:00

7 APRIL 10:00-16:00

ANMÄLAN TILL: truegritkettlebell@outlook.com

Fredrik Berglund - 0703065216

PRIS: 3900kr ex moms

Jag kommer till ert gym och går igenom alla grundtekniker och korrektions-
övningar för kettlebellträning. Jag ger er fullgod kunskap att hålla gruppass och 
pt-pass med kettlebells eller om ni vill ta eran personliga träning till nya nivåer.

Ni får personlig feedback, och dessa två dagar ger er en stabil grund för att lära ut 
kettlebells professionellt. Efter fullgjord utbildning får ni ett certifikat som visar att ni 
är Certifierade kettlebellinstruktörer och ett kompendium med teoretisk information 

och exempel på gruppass.

Ta chansen att boka Sveriges mest genuina 



MERITER
• Sm 2013 brons
• Sm 2014 silver
• Sm 2015 brons

• Nordiska mästerskapen 2015 silver

• Sm 2016 guld Svensk mästare

• Igsf world championship Italy 2016 pro brons lc

• Igsf world championship Italy 2016 biathlon brons

• Sm 2017 silver

• Sardinian trophy Italy 2017 5:a

• MASTER OF SPORT 2017

• Igsf world championship Greece 4:a lc

• Igsf Worldchampionship Greece 2017 5:a biathlon

• Svenskt rekord jerk 2x32kg 2017

Dag 1
* Grund + avancerade tekniker
    Historia, Säkerhet, swingar, 
        pressar, stöt, Tgu mm
* Lunch
* Korrektioner vanliga misstag
    Genomgång av vanliga misstag.
* Programmering. Exempel på
   gruppass, intervall/ladders/woddar.

PRAKTISK ERFARENHET
Genom min långa karriär inom kettlebellsport och utvecklare av produkten Kettleweight 

har jag byggt upp ett välkänt namn inom kettlebell/träningsvärlden, jag tävlar aktivt i 
Svenska Landslaget världen över samt håller utbildningar/workshops i sverige och 

europa, jag är känd för mitt tekniska kunnande och ett brinnande intresse för att lära ut 
kettlebell till världen.  Genom att driva gym och instruera folk så har jag utvecklat 

korrektionsövningar till alla vanliga misstag som kan förekomma, jag tränar också folk 
online världen över, från kettlebellsport till vanlig fysträning.

Dag 2
* Uppvärmning (Leder/muskulärt)
* Repetition från gårdagen, 
    muntlig samt teoretisk
* Kettlebellsport, Long cycle,
   Jerk, Snatch tävlingsgrenar.
* Lunch
* Mobilitet/stretching
   Viktiga mobilitetsövningar
   för både den aktiva och
   vardagsmotionären.
* Exempelpass
* Feedback - personlig analys,
    tips och tricks.
* Fysiskt test
* Teoretisk examination
* Diplomering

Truegritkettlebell


