Dagens Träningsindustri – NY TIDNING. En tidning för dig som verkar i träningsbranschen.

12 gymmaskiner för priset av 6
Nu endast

155.000:-

Gå in på casall.se, klicka på ”equipment” och sedan ”företag”
eller ring 011 32 56 00 så berättar vi mer.
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FORMAR
SATS
FRAMTID
Andreas Göthberg
(sid 16-17)

DT spanar:
NYHETER PÅ MARKNADEN

(sid 27-29)

Vi tar tempen på gymmen
5 frågor till 2 branschexperter
(sid 15)

TV SOM PÅVERKAR TRÄNINGSINDUSTRIN
Magnús Scheving, VD för
mångmiljonindustrin Lazy Town,
här som sitt alterego Sportacus.
Läs mer på sidorna 18-21.

LAZY TOWN

Skvaller
Notiser
Fakta
Nyheter
Vad kostar det
att träna 2008?
”Du får vad du
betalar för”
(sid 18)

Vände på steken
Byggde simhall
åt kommunen!
(sid 24-25)
DAGEN S T R A NIN GSINDUS T RI.S E

Hälsa i karamellformat. En vulkaniskt glödande entreprenörsanda och atletisk bakgrund.

HÖST 2007

Där har du receptet för framgångssagan Lazy Town, skapad av Magnús Scheving från Island. (sid 18 21)
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Upptäck Sveriges
största program
inom funktionell träning!

AKTUELLA UTBILDNINGAR:
• CHEK SEMINARS: 25–28 okt, Stockholm
• LIC. FYSTRÄNARE: 5–9 nov, Halmstad
• LIC. FUNKTIONELL TRÄNARE: 13–15 nov, Halmstad
• TRÄNA MED KETTLEBELLS – nyhet, start 2008!
• TRÄNA MED SKIVSTÅNG – nyhet, start 2008!
AKTUELL TRÄNINGSUTRUSTNING:
• KETTLEBELLS – hetare än någonsin ! Finns i 8, 12, 16, 20,
24, 32 och 40 kg. Prisex.16 kg: 505:- exkl. moms & frakt.

ELEIKO SPORT AB • Korsvägen 31 • 302 56 Halmstad • Tel 035-17 70 70 • www.eleikosport.se
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Johanna Atlebond är annonschef på Dagens Träningsindustri
Direkt: 08 692 01 78 Mobil: 073 270 70 79
johanna.atlebond@hjemmetmortensen.se
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18. TV som påverkar träningsindustrin
Lazy Town; Hälsa i karamellformat!

23. Vad kostar det att träna 2008?
”Vi blir ofta desinformerade”

24. Byggde simhall åt kommunen
Gymentreprenören Per-Anders Dagborn
ligger bakom en banbrytande händelse

27. Redskapsnyheter
DT kontaktade 46 leverantörer och
valde ut några godbitar

31. Locker Room
Vältränat skvaller

Chefredaktör/ansvarig utgivare: Ove Rytter
Förlag: Hjemmet Mortensen AB, Body/B&K Sports Magazine AB
AD: Seth Janson
Korrektur: Hannah Runsten
Annonser: Johanna Atlebond 08 692 01 78
Tryck: Sörmlands Grafiska Qebecor Nordic
Distribution: Utvalda träningscenter och SPA-anläggningar i Norden. Bilaga i
Sportfack, BODY Magazine och Fitness Magazine, samt DR till större företag i
Västsverige. Delas även ut gratis till besökare under Fitnessfestivalen 2007 den
8-9 december 2007.
Utgivningsperiodicitet: Två gånger per år. Nästa utgåva kommer under våren
2008.
Tips till redaktionen: ove@effektivproduktion.se
Branschseminarier: DT arrangerar affärsinriktade seminarier för alla som
arbetar i träningsbranschen. Den 6-7 december presenteras premiären: ”Healthy
Business 2008” på Scandic Opalen i Göteborg. Programmet presenteras på www.
fitnessfestivalen.se/Healthy
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är IKEA skulle etablera sig i Japan på 70-talet
var allt rätt. Sexkantsnyckeln och bokhyllan
Billy skulle in i den japanska vardagen. Men marknaden var annorlunda då, och behovet ett annat.
Satsningen misslyckades och man
fick stänga butiken 1986, efter tolv
års idogt kämpande. Idag är samma företag tillbaka. Lite klokare
än tidigare. Och de är mycket mer
framgångsrika. Hemligheten? Företaget har lyssnat på kundernas
behov. Och anpassat produkterna
till den trångbodda verkligheten.
Parallellen till träningsbranschen
är inte svår att dra. Vad som fungerar för en viss målgrupp, kan vara
helt fel för en annan. Det finns inga
unika universalmallar.
Allt från t ex ålder och kultur till
geografiskt läge och kön utgör pusselbitar som resulterar i olika behov av fysisk aktivitet. Och en bra
affärsidé blir lyckad först då den
anpassas till den målgrupp den ska
attrahera.
Framgång handlar även allt mer
om att vårda de kunder man redan
har. Något som jag anser att träningsbranschen i stort varit ganska dålig på. Här ser jag bl a webben som en stark och framtida
motor,bådevidrekryteringochvård.
Varför kan jag t ex inte gå in och se
en filmsnutt från min lokala träningsanläggning, där jag hälsas
välkommen av föreståndaren?
Kanske se något gruppträningsklipp och en liten introduktionsfilm i gymmet. Vet man
vad som väntar, så är steget över
tröskeln förmodligen mindre.
Och ett nyhetsbrev hem i mejlen

(då jag tyckte att hemsidan var så
lockande att jag genast gick dit för
att träna) minst en gång i månaden,
skulle vara klockrent för min motivation. Om det görs på rätt sätt.
Sedan Jane Fonda satte griller i
huvudet på husmödrar i Los Angels under 70-talet, fram till gymmens pokerfebriga utveckling
under 90-talet, har det hänt en
hel del. Trots denna på pappret så
positiva utveckling, drabbar den
växande ohälsan svenska skattebetalare med över 100 miljarder
kronor per år.
Någonstans har ekvationen i
denna historiskt sett mycket unga
industri kommit i otakt.
Idag gör många klubbägare i
landet en heroisk insats med sitt
hälsobringande entreprenörsskap.
Och de förtjänar både uppmuntran och stöd. I dagarna gick det ut
en inbjudan till ca 1 500 klubbar i
landet, vilka bjuds in till Dagens
Träningsindustris seminarieserie
Healthy Business i Göteborg den
6-7 december. Vi hoppas att få se
många entreprenörer på plats för att
utbyta erfarenheter och lyssna till
branschanpassade föreläsningar.
Dagens Träningsindustri har
kommit till världen för att du som
verkar i träningsbranschen, liksom
vi, vill göra god hälsa till en god affär.
Ur fler perspektiv än bara vårt eget.

Ove Rytter, chefredaktör
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Fokus på resultat
En bra samarbetspartner är någon som har ditt
bästa för ögonen. Någon som alltid jobbar för att du,
din verksamhet och dina kunder ska få så bra resultat
som möjligt. En bra samarbetspartner sätter sina spår.

www.gymleco.se
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• Rätt belastning genom
hela rörelsen
• Utrustad med Powerband
• Komplett sortiment
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• Perfekt för styrka och rehab
• Komplett sortiment
• Optimerade rörelsebanor
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populäraste gymgolv
träffad livslängd
rengöra

• Marknadsledande märken
• Komplett sortiment
• Generösa garantier
och serviceavtal

valitetstillbehör
• Mycket prisvärda
• Allt du behöver

• Komplett sortiment
• Högsta kvalitet till bästa pris
• Ergonomiska

Basutrustning

När alla bitar är på plats
När du har en produktmix som passar alla. När din lokal utnyttjas på
bästa sätt och du känner trygghet i att din utrustning håller år efter
år. När dina kunder utvecklas och sätter nya personliga mål. Och
framför allt, när de förnyar sina medlemskap. Då vet du att du valt rätt
samarbetspartner.

Läs mer om oss och hur vi kan hjälpa dig på vår hemsida.

17.20.21
0 21

Gymleco Sverige

Telefon 08-500 119 97

www.gymleco.se

Pf Fitness Norge AS

Telefon 46 46 10 20

www.gymleconorge.no
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Club Business

DYR SVETT

TRÄNA PÅ FLYGPLATSEN
Försenade och inställda flygningar världen över är ingen nyhet. En nyhet är däremot fenomenet Airport Fitness Centers,
som nu växer upp på och kring de större
flygplatserna i USA. På t ex Detroit Metro
Airport finns sedan en tid fullutrustade
Westin Fitness Center, som är öppet dygnet runt. Chicago O´Hare har även de ett
komplett center, liksom Boston Logan
Airports fina Hilton Health Club and
SPA. Sist i raden är McCarron International Airport i Las Vegas, där 24 Hour
Fitness nu har öppnat dörrarna i terminal C.
Så nu är det bara att checka in lite tidigare – och passa på att träna innan flighten avgår. Eller om den blir försenad.

BUDO & FITNESS UTÖKAR IGEN
Den 30 september 2007 öppnades Budo & Fitness i
Uddevalla. Budo & Fitness har därmed 17 butiker,
inklusive sin outlet i Västberga. 13 av dem drivs via
franchise. Budo & Fitness levererar via sina butiker och
webbshop träningsartiklar i olika former för gym- och
kampsport till privatpersoner och företag. Den senaste
servicen går under parollen Träning För Livet ”Du får
hjälp hela vägen fram”.

IHRSA 2008
International Health Raquet & Sportsclub Association, IHRSA, arrangerar sitt kommande
internationella convent den 5-8 mars 2008 på San Diego Convention Center i San Diego, USA.
Huvudtalare är bl a svensken Dr Kjell A Nordström, författare till boken ”Funky Business Talent Makes Capital Dance”. Han talar under conventet bland annat om att 1,3 kilo hjärna innehåller nyckeln till din framgång. En annan namnkunnig talare är Bob Woodruff, nyhetsankare
på ABC News. Mer info på www.ihrsa.org/convention.

För dig som har en välfylld plånbok och
ett starkt träningsbehov finns det idag
riktigt exklusiva alternativ. På världens
idag fem mest exklusiva gym tränar
främst näringslivets toppar och rika
kändisar.
Men för att över huvud taget bli
medlem, så krävs i de flesta fall en
rekommendation av en medlem. Kändisar som skådisen Matt Damon är
en av de som regelbundet syns på de
dyraste klubbarna i världen. Och det
finns att välja på!
Equinox i New York erbjuder ”The
aromatherapy treadmill”, med apelsindoft till löpandet. Fullt medlemskap
och service? Avsätt kring 200 000 Skr
per år. Inte kändis eller rik? Vänd i
dörren.
The Houstonian Club i Houston
debiterar en årsavgift på 160 000 Skr.
En månatlig avgift tillkommer med
dryga tusenlappen. Då ingår tillgång
till tre simbassänger, löpbana, klättervägg, boxningsring, pilatesstudio,
tennisbanor, basket- och volleybollhall
samt gympapass. Felklädd? Gå hem
och byt!
The Sports Club LA erbjuder både
biltvätt och de mest spektakulära klasserna, liksom klädtvagning och skoputs.
Medlemsavgiften är i sammanhanget moderata 17 000 Skr om året. En
månatlig kostnad på 1 500 Skr tillkommer dock, vilket betyder en årsavgift
på ca 35 000 Skr. Personlig inbjudan
krävs för att bli medlem. The Sports
Club finns även i New York, Boston
och Washington. Just nu byggs även en
anläggning i San Fransisco.
KÄLLA: CNNMONEY /DINA PENGAR

SATSAR PÅ KIDSEN
Nyligen slog SATS upp portarna
för ännu en anläggning i Stockholm, belägen vid Gärdet, nära
Värtahamnen.
– Vi planerar nu att starta upp
ytterligare anläggningar i Stockholmsregionen, Malmö och Göteborg, kommenterar VD Kent
Orrgren frågan om expansionstakt.
– Samtidigt kommer vi att utveckla olika familjekoncept på
våra anläggningar, för att livspusslet ska fungera för dem som
har barn. Baby- och minisatskonceptet för de mindre barnen
fortsätter som vanligt, men vi
lägger nu till SATS Kids i utbudet.

Nu öppnar SATS dörrarna även för barn som blivit äldre än så här.
Rörelseglädje är ledord för denna satsning. Träningen avhålls i
kursform och innefattar lekgympa till igenkännande musik inne
i gruppträningssalarna. Detta för
att bland annat skapa god motorik, avslutar Orrgren.
SATS Kids omfattar åttaveckorskurser, med ett träningstillfälle
per vecka. Barnen är indelade i
två grupper, SATS Kids Minior i
åldrarna 4–5 år och SATS Kids
Junior i åldrarna 6–7 år. Kostnaden är 800 kr per barn för medlemmars barn. SATS Kids är även
öppet för ickemedlemmars barn i
mån av plats. Kostnaden för ickemedlemmars barn är 1 200 kr.
FOTO: SATS
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BOKAPASSET.SE
Atlantica
Träningscenter
blir Nordic Club

Atlantica Träningscenter AB, Falköping, är ännu en privat träningsanläggning som nu tagit steget till det gemensamma varumärket
Nordic Club. Falköpingsanläggningen har funnits sedan år 2000
och har idag 1 200 medlemmar.
Från hösten 2007 består Nordic Club av nio klubbar i Växjö,
Kalmar, Göteborg (3 st), Gislaved och Jönköping. Nordic Club som
franchisegivare arbetar aktivt med att driva utveckling och kvalitetssäkring inom tjänsteutveckling, marknadsföring och inköp.
Konkreta exempel på tjänsteutveckling och paketering är t ex LEVA
”Din guide till god hälsa för dig över 60 år” och INSIKT; Nordic Clubs
program för kvinnor över 40 år.

BokaPasset.se är en dynamisk sökfunktion med möjlighet att direktlänka till ett specifikt sökresultat.
Detta är en gratistjänst som samordnar bokningar av träningspass
oberoende på gym och träningscenter.
Det hela går ut på att du som träningsentusiast bara ska behöva surfa till en webbsajt för att boka vilket
pass som helst i hela Sverige.
Äger eller driver du ett gym eller
träningscenter och vill ha ett snabbt
och enkelt system, utan att exponera er bokning på Internet, kan detta vara en intressant sajt för er som
vill öka exponeringen genom globalt länksamarbete.
Mer info på www.bokapasset.se

Club Business

GYMGROSSISTEN FÖRVÄRVAR BODYSTORE
Enligt DTs källor kommer omsättningen avseende sportkosttillskott i Sverige att omsätta närmare 500 MSEK under 2007. Detta
betyder en ökning om ca 10 % per
år sedan 2005. Den totala kosttillskottsmarknaden beräknas med en
försiktig tillväxtnyckel till ca 1 500
MSEK 2007.
Ett av de ledande företagen inom
sportkosttillskott, Gymgrossisten,
som noterades på First North under
december 2006 (noteringskurs var
22 Sek och kursen står idag i cirka
30 Sek), förvärvade nyligen Bodys-

tore, som är en av Sveriges ledande e-handlare inom hälsokost och
naturlig hudvård. Köpeskillingen
uppgår brutto till cirka 10,5 MSEK
inklusive transaktionskostnader
och varulager. Gymgrossistens intäkter väntas öka med cirka 7 MSEK
under 2007 och med cirka 20 MSEK
2008 som följd av förvärvet.
”Bodystore är idag en välskött
och välmående verksamhet, och jag
tror att det blir en utmärkt plattform
att bygga vidare på. Bodystores ca
25 000 kunder inom hälsokostområdet kompletterar vår befintliga

kundbas mycket väl”, säger Gymgrossistens VD David Frykman.
Gymgrossisten är via sin Internetbutik samt tio franchisebutiker
en av Nordens största försäljare av
kosttillskott, och bolaget har utvecklats starkt sedan verksamheten
startade 1996. Den årliga tillväxten
har varit cirka 30 %, och Gymgrossisten har redovisat vinst samtliga verksamhetsår. De långsiktiga
finansiella målen är 20 % tillväxt
över en konjunkturcykel med 10 %
nettomarginal.

David Frykman är vd för
Gymgrossisten, som noterades på
First North under december 2006.
Nu expanderar man inom området
hälsa och skönhet, genom att
förvärva Bodystore.

LES MILLS FYLLER 10 OCH SATSAR PÅ 40+
– Bodyvive är det senaste som gäller just nu i Les Mills nyhetsbank.
Klasserna riktar sig främst till baby-boom-generationen, och körs till
70- 80- och 90-talsmusik.
Bodyvive har utvecklats på den engelska och amerikanska markanden,
där det liksom här har skapats ett behov för denna bortglömda generation,
menar Jesper Magnusson, vd för Les Mills Baltic.
– Vi ser denna målgrupp som en stor potential, med samma resonemang
som andra kommersiella aktörer har fört på t ex tidningsmarknaden de
senaste åren. Vi har här en köpstark målgrupp, vilka har saknat något som
är anpassat för dem på träningsanläggningarna. Bodyvive är lite snälllare träning, jämfört med vad som finns idag. Musikvalet är en bit. Men
även intensitet, konditionsdelen, den funktionella delen och coredelen är
moment som har anpassats. Det är också lättare att hålla sig på sin egen
nivå i en Bodyvave-klass. Vi har redan sålt licenser till ett 60-tal anläggningar i Sverige, avslutar Magnusson.
Les Mills har sitt ursprung i Nya Zeeland och finns idag i 70 länder, på
ca 10 500 träningsanläggningar. Totalt tränar ca 4,5 miljoner människor
med Les Mills varje vecka. Les Mills startade i Sverige 1997 och har idag
386 anslutna anläggningar i Sverige. I september arrangerades ”Super
Saturday” i Eriksdalshallen, Stockholm, i samband med 10-årsjubileet för
Bodypump. Eventet lockade över 900 deltagare.
Nästa Les Mills-event avhålls i Göteborg i samband med Fitnessfestivalen 2007.
7
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Nytt sortiment premiärvisas
på Träningsdagarna den
26-28 oktober.

L

Med nya Primesortimentet, Monark Sports & Medical test- och träningscyklar, Fluid roddmaskiner samt Skip Sport hemmaträningsutrustning är
Monark Exercise AB en komplett leverantör till träningsmarknaden.

Läs mer om vårt sortiment på www.monarkexercise.se

monterade annonser-dt
annonser-dt.indd
indd 6
Dagens_Tranings KH_TPM_RIP.indd 8

07-10-02 17
17.30.22
30 22
07-10-03 13.32.22

CB

Sportbranschens 25 mäktigaste
1. Ulf Eklöf, vd Stadium
Stadium är Sveriges största sportkedja. Omsättningen närmar sig fem miljarder, och de
har över 100 butiker i tre länder. I kraft av sin
post som vd och huvudägare i kombination
med förmågan att få sina visioner att bli verklighet, tar Ulf Eklöf titeln som sportbranschens
mäktigaste.
2. Magnus Rylander, vd Adidas
Adidas finns i praktiskt taget varje svensk sportbutik, och företaget krigar ständigt med Nike
om platsen som landets största leverantör.
3. Aristotelis Baroutsis, vd Nike
Nike är en jätte. I världen och i Sverige.
Efter-frågan på deras produkter är ständigt hög
- varje år får företaget fina siffror i kategorin
Efterfrågan i Årets Leverantör.

7. Robert Sumberesi, vd Cycleurope
Omsättningen är hisnande 400 MSEK, företagshistorien lång, och när Cycleurope rör sig,
då händer det saker i branschen.
8. Niklas Knutsson,
försäljningschef Acushnet
Inte i något annat land är Cobra det marknadsledande golfmärket. I Sverige har de suttit
ohotade på tronen i flera år. Acushnet sporrar
hela golfbranschen till stordåd.
9. Martin Willners, chefredaktör Sportfack
Sportfack är Sveriges enda sportbranschtidning och läses flitigt av alla aktörer i branschen. Tidningens stora ansikte utåt är Martin
Willners. Martins erfarenhet från såväl butiksoch leverantörsledet som media och trendanalys, gör att branschen lyssnar på Sportfack.

13. Jon Olsson, friåkare och trendsättare
När Jon Olsson anammar något då anammas
det av massan.
14. Johan Lindeberg, modeskapare
Hans stil har påverkat de flesta svenska sportkonfektionsmärkena, och nu börjar även stora
internationella företag anamma den svenska
stilen.
15. Klas Elm,
vd Svenskt Sportforum
Klas är vd för organisationen Svenskt
Sportforum och ett av branschens flitigast
exponerade ansikten. Sportforums målsättning att göra svenskarna till världens friskaste folk är bra för branschen. Dessutom är han
mässgeneral för Swesport och den svenska
cykelmässan.

Club Business
19. Tommy Andersson, vd Team Sportia
Över hundra butiker och en omsättning som
närmar sig 2 miljarder kronor har gett Team
Sportia tredjeplatsen bland Sveriges kedjor.
20. Ulf Kinneson, vd Puma
Puma har haft ett kraftigt uppsving de senaste
åren, både globalt och i Sverige. I takt med att
modegraden, där Puma ligger långt framme,
stiger i svensk sportbransch, lär uppsvinget
fortsätta.
21. Mats Hedlund,
vd Dormy Golf
Dormy är Sveriges största återförsäljare inom
golf. Med varuhus i Örebro, Malmö och Stockholm, stor internetbutik och numera även en
golfresebyrå, sitter Dormys inköpare Mats
Hedlund på en maktposition.

Klas Elm

Jon Olsson

Lena Adelsohn

Ted Kottulinsky

Johan Lindeberg

Ulf Kinneson

Kjell Sture

Vem har mest makt i svenska
sportbranschen? Vem får saker att
hända, vem påverkar mest och
vem sätter trenderna?
Sportfack listade nyligen
sportbranschens 25 mäktigaste personer.

Fredrik
Johanson

Niklas
Knutsson

Robert Sumberesi

Christer Lidgren

Erik Nystedt

Anders Lindgren

Mats Hedlund

Zlatan
Ibrahimovic

Stefan Engström

Ulf Eklöf

Torsten
Jansson

Tommy
Andersson

Karin Mattsson
Martin Willners

4. Christer Lidgren, vd Amer Sports
Atomic, Salomon, Wilson, Suunto, Bonfire,
Volant och Dynamic. Amer Sports i Borås har
en fet varumärkesportfölj som gör avtryck i
nästan alla svenska sportbutiker.

10. Kjell Sture, vd Skeppshult
Åttio års erfarenhet, utmärkelser som Årets
Leverantör Cykel, Årets Cykel och titeln
Kunglig Hovleverantör, gör Skeppshult till en
institution i svensk cykelbransch.

16. Torsten Jansson, vd New Wave
Med företag som Craft, Seger Europe, Seger
United och New Wave under sina vingar är fullblodsentreprenören Torsten Jansson en stor
maktfaktor i den svenska sportbranschen.

5. Fredrik Johanson, vd Intersport
Fredrik Johansson är relativt ny på sin post,
men Intersport är Sveriges äldsta, och sett
till antalet butiker, största kedja. Dessutom är
kedjan åter på kraftig frammarsch i Stockholm
efter förlusten av flera butiker 2006.

11. Zlatan Ibrahimovic, fotbollspelare
Det spelar ingen roll vad Zlatan gör, folk har
alltid en åsikt om Rosengårds bidrag till fotbollens absoluta toppskikt. Skulle han byta
sponsor skulle det förändra marknadsandelar.

6. Erik Nystedt, vd Asics
Sportbranschen är beroende av trendsättare,
och Asics utgör ett ypperligt föredöme inom
allt från service till efterfrågan. Erik Nystedt har
lett företaget till denna ledande position.

12. Lena Adelsohn Liljeroth,
idrottsminister
De idrottspolitiska beslut som regeringen och
Lena fattar, kan verkligen förändra förutsättningarna, både positivt och negativt, för sportbranschen.

17. Stefan Engström, kreativ chef
Peak Performance
Stilbildande Peak Performance gick på 20 år
från noll till Skandinaviens största sportkonfektionsmärke. Mitt i företaget tronar Stefan
Engström, grundare, förvaltare och kreativt
hjärta.
18. Göran Nilsson, vd Sportmarket
Arena, Fischer, Garmont, Quicksilver, Keen
- listan över Sportmarkets varumärken kan
göras lång.

Aristotelis
Baroutsis

Göran Nilsson

22. Tony Pölder, ägare Tony Pölder Sport
”Pölder-katalogen” är ett begrepp i längdsverige. När den kommer startar längdåkningsåret enligt många.
23. Ted Kottulinsky, operativ chef Cykloteket
Cykloteket har på drygt 20 år vuxit fram som
en av Sveriges absolut bästa cykelbutiker.
24. Karin Mattsson, ordförande Riksidrottsförbundet
Som paraplyorganisation för hela den svenska
idrottsrörelsen har RF stor påverkan på det
svenska idrotts- och föreningslivet.
25. Anders Lindgren, vd Shimano
Det är få cykelbutiker i landet som inte samarbetar med Shimano. Deras utbud är enormt,
precis som moderbolagets storlek.
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Ge dina kunder 14 dagar
på framtidens redskap.
Vi står för revolutionen – dina kunder för bedömningen.
Nu kan alla dina kunder prova vår senaste tränings
revolution, Matrix Ascent Trainer i 14 dagar kost
nadsfritt. Vi sköter både leverans och installation.
Det enda du behöver göra är att lyssna på dina
kunder. När de 14 dagarna är över bestämmer du

tillsammans med dem om framtiden är något
för er. Skicka en intresseanmälan till oss.
De tio första som anmäler sig får chansen.
Och de 50 första som svarar får en grym
handstärkare helt gratis.

i hörs!

Vi utgör Matrix Fitness Systems säljorganisation i Sverige:

Alm & Careplan AB
Bollmora Gårdsväg 6, 135 39 Tyresö
www.almcareplan.se
TEL 08-448 71 30

Fritidsservice AB
Frölunda Smedjeg. 4
421 32 Västra Frölunda
TEL 031-709 85 85

Sti International Trading AB
Box 362, 503 12 Borås
www.sti.nu
TEL 033-14 04 20

www.casall.se
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DALBLADS
SIKTAR MOT KINA
Familjeföretaget Dalblads i
Stenkullen blev årets företagare i Lerum kommun 2005.
De fick priset för sin framgångsrika affärsidé som
kosttillskottsleverantör med
svenskt signum och stark
expansion. Nyligen byggdes
lager- och kontorsdelen ut
från 600 till 1 600 m2, för att
klara den planerade expansionen.
Företagets
omsättning
har ökat med ca 4,5 MSEK
de senaste åren, enligt VD
Gunnar Dalblad. Senaste räkenskapsåret visar en
omsättning på 26,2 MSEK.
Dalblads var representerade
i Kina samtidigt som ostindiefararen Götheborg låg i
Pekings hamn. Och nu har
företaget börjat marknadsföra sig i Kina.
– Om bara några promille av kineserna skulle välja våra produkter, så skulle
det betyda oerhört mycket,
menar Gunnar Dalblad.
KÄLLA: LERUMS TIDNING

CB

STRENFLEX ® – SNART TILL SKANDINAVIEN?
Strenflex, vilket står för Strength,
Endurance and Flexibility är ett
test- och träningssystem för att enkelt kunna mäta dina prestationer i
gymmet, och för att kunna sätta nya
mål. Precis som i golf, där vi kan få
ett lägre handicap eller i kampsorter
där vi bevisar vår skicklighet med
hjälp av bältesgrader. Inom Strenflex kan du erhålla ett slags gymmens simborgarmärke. Du kan ta
brons, silver eller guld. Och allt är
anpassat för den vanliga människan, med rimliga mål och ambitioner. Nu söker Strenflex, med bas i
Schweiz, en skandinavisk representant, som kan integrera metoden på

intresserade anläggningar.
– Systemet är utmärkt för att
hålla klubbpersonalen motiverad
– och själva ha en mätmetod för sin
fysiska förmåga. Menar Jean-Pierre
Schupp, som är en av huvudmännen bakom Strenflex.
– Idag kan man ibland fråga sig
om gympersonalen, klubbägare
och PTs är lika vältränade som sina
medlemmar. Våra tester ute i Europa har visat att hela 70 % av dem
som jobbar inom industrin inte klarar en enda chin-up!, avslutar han.
Intresserade kan höra av sig genom www.strenflex.org.

Club Business

Sit-ups och ett treminuters konditionstest på step-up-bräda
ingår i Strenflex såsom testform. Strenflex arrangerar även
tävlingar för män och kvinnor i ålderskategorier från 18 till 80 år.

FUNKYKIDZ
Funkykidz, som gör succé på klubb efter klubb, är idag Sveriges största
dansskola för barn. Sedan starten 2004 har över 10 000 barn deltagit i en
Funkykidz-kurs på någon av de idag ca 80 träningsanläggningarna som
erbjuder konceptet. ”Funkykidz ger alla en chans att vara stjärnor. Till den
senaste musiken.”, menar man. Funkykidz riktar sig till barn mellan 4 och
12 år. Funkykidz är ett registrerat varumärke.
www.funkykidz.se

GÄLLANDE REGLER FÖR MUSIK PÅ KLASSERNA

Gymnasium i Göteborg startar sin andra anläggning
i Torslanda, vilken Volvo tidigare har drivit.

Har ditt gym friköpt musik på klasserna?

NYTT STORGYM I TORSLANDA
Efter gymnasiet kommer högskolan. Nu startar duon Åsa och Owe Grüneberger från Göteborg sin andra anläggning efter succén i Sisjö (2 800 m2),
där man slog upp portarna för fyra år sedan. Den nya anläggningen ligger
i Torslanda (3 200 m2) i gamla Sörredsgården.
- Vi satsar på en ultramodern anläggning med mer barnaktiviteter för
barn i åldrarna 6-12 år, med Panatta Kids System, istället för endast barnpassning, berättar Owe Grüneberger.

Londonbaserade IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) bildades för närmare 70 år sedan och har idag cirka 1
500 medlemmar i nästan 80 länder.
IFPI är en organisation som företräder producenterna av fonogram,
skivbolagen.
Svenska IFPI bildades i slutet av
60-talet och har samtliga majorbolag representerade, vilket betyder cirka 95 % av den totala skivmarknaden i Sverige. Organisationens uppgift är främst att arbeta för
bättre rättsligt skydd för skivbola-

gen samt att tillvarata de rättigheter
som upphovsrättslagen ger.
”IFPI Svenska Gruppen” inkasserar även ersättning när fonogram
används i bland annat radio- och
TV-sändningar samt fördelar därefter ersättningen till skivbolagen.
Vidare bedriver IFPI en omfattande antipiratverksamhet både nationellt och internationellt.
Olika
träningsanläggningar
anammar nu IFPIs förtydligade
direktiv att inte spela musik som
inte är friköpt. Skärpta kontroller
är kanske att vänta.
11
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EFFECTIVE STRETCHING AND BACK PAIN PREVENTION

Framtidens
a
stretching - en ny affärsmöjlighet
FLEXability™ Line är en helt ny typ av träningsutrustning, byggd på vetenskaplig forskning och designad för att
förenkla stretching och göra den mer bekväm och effektiv. Med FLEXability™ kan du utvärdera och mäta re
sultat och utveckling samt försäkra dig att stretchingen utförs korrekt och kontrollerat. Bli mer lönsam genom
att erbjuda era kunder ett mervärde - en ny yta att röra sig på.

Svensk Motion och Fitness AB, Tel: 08-441 87 80, info@svenskﬁtness.se
Flex
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KLUBBSVERIGE EXPANDERAR
Sveriges största träningsnätverk

- Vår grundläggande målsättning
med KlubbSverige är att förenkla
verksamheten och höja lönsamheten hos våra medlemmar, menar
Stefan Tingwall.

Egen gym TV kanal.
Snart nära dig.

KlubbSverige har sedan starten
2005 vuxit sig till Sveriges största
nätverk med 120 anslutna träningsanläggningar. Anslutna anläggningar har bl a tillgång till Respasset, vilket möjliggör för deras
medlemmar att träna på anläggningar inom nätverket.
Istället för en medlemsavgift är
motprestationen att sätta upp annonsramar på strategiskt utvalda
platser på anläggningarna. Genom
att göra detta har KlubbSverige
byggt upp en rikstäckande marknadsföringskanal som kan nyttjas
av externa företag som vill kommunicera med en aktiv målgrupp.

– En anledning till den snabba
expansionen har just varit att medlemskapet i KlubbSverige är helt utan kostnad. Men det tillför många
värden och förmåner, menar vd
Stefan Tingwall.
KlubbSverige arrangerar den
6-7 december i samarbete med bl
a IHRSA och Dagens Träningsindustri ett affärsseminarium,
Healthy Business, på affärshotellet Scandic Opalen i Göteborg.
Seminarieserien vänder sig främst
till ägare, beslutsfattare och entreprenörer i branschen.
För mer information:
www.klubbsverige.se

EGEN GYM-TV-KANAL: CMS INDOOR MEDIA
CMS International startade 1965 och finns nu i 66 länder. I Sverige har man
funnits sedan 1996. CMS Sweden är enkelt uttryckt ett konsultföretag som
hjälper träningsanläggningar att utveckla sin affärsidé. CMS har, enligt
information från CMS Indoor Media, ca 120 000 (varav ca 60 % är kvinnor) medlemmar i Sverige. CMS IndoorMedia ligger nu i lanseringsfasen av
nyheten CMS Media Channel.
Tony Åsberg, en av de ansvariga för affärsutvecklingen av konceptet,
berättar att det under oktober 2007 görs installationer av LCD-skärmar på
samtliga 67 CMS-anläggningar i Sverige, samt även några övriga träningsanläggningar.
– Innehållet i kanalen produceras på huvudkontoret i Karlstad. Vi
köper in tjänsterna genom bland annat TV4 Värmland. I övrigt är det Aftonbladet nyheter och sport vi med största sannolikhet kommer att jobba med.
Vädret köps in via en tredje samarbetspart, berättar Åsberg.
– Varje gym får en unik inloggning, där de kan fylla på med egna budskap, fortsätter kollegan Jim Lindmark.
– Vi arbetar med ett högteknologiskt så kallat DISE-system som redan
idag finns på de flesta flygplatserna i Norden. Det laddar regelbundet hem
den senaste informationen från vår server. Detta för att kanalen hela tiden
ska vara aktuell, avslutar Lindmark.

CB

Club Business

Friskvård med
Hasselblad i fokus
Sportlife är västsveriges största, och just nu mest expansiva,
friskvårdskedja. På knappt fem
år har man startat femton nya
anläggningar av varierande
storlek, vilket betyder att det nu
finns totalt 20 stycken i kedjan.
– Vi startade för elva år sedan under vinjetten Nrgy. Vi
heter Sportlife sedan två år tillbaka och har sedan namnbytet
expanderat rejält, berättar vd
Magnus Wilhelmsson.
Totalt har Sportlife ca 30 000
medlemmar, varav ca 15 000 i
Göteborgstrakten. Ordinarie
månadskostnad för medlemmar är ca 375-399 Skr.
– Vi omsätter i dagsläget
kring 80 MSEK. Efter det att
höstens nysatsningar i Frölunda, Jönköping, Alingsås
och Trollhättan kommit igång
på allvar så räknar vi med en
omsättning kring 100 MSEK
2008. Då medräknat vårt senaste projekt, Sportlife Exlusive i Hasselblads gamla lokaler
i Göteborgs gästhamn, invid
Göteborgsoperan. Det blir en
anläggning på 2 500 m2, där
åldersgränsen blir 25 år, för att
markera vilken målgrupp anläggningen vänder sig till.
Vår ekonomi ser stabil ut,
och vi har fortsatta expansionsplaner. Då med egenägda anläggningar eller via franchise.

WORLD CLASS TILL BÖRSEN
World Class International är i slutskedet av det analysprojekt som
syftar till att notera träningskedjan
World Class på First North under
våren 2008. First North är en alternativ marknadsplats för mindre
tillväxtföretag och erbjuder möjligheter på den nordiska och globala finansmarknaden. Den ger bolag
ökad visibilitet och tillgänglighet
till norra Europas pool av kapital,
och kombinerar fördelarna att vara
listad med enkelhet.
- Det är vårt syfte att gå till börsen som koncern med våra nuvarande 45 anläggningar i tio länder.
Bolaget har vuxit sig stort och har
en enorm tillväxtpotential, menar
Ulf Bengtsson som är grundare av
World Class International.

- Jag ser att vi har alla meriter för
att uppfylla de krav som en introduktion kan kräva. Dessutom skulle detta steg, att etablera en folkaktie, passa oss som koncern. Ju
fler som hejar på, desto roligare! Vi har en resa framför oss där
vi ska dubbla storleken på kedjan
inom tre år. Vi ska samtidigt in i
ytterligare tre länder. Redan nu är vi
etableringsklara i Istanbul och
Paris, som ligger närmast på listan
över nya anläggningar.
Omsättningen i World Class
International estimeras idag till
ca 200 MSEK. Målet är 400 MSEK
inom tre år. World Class värderas
just nu inför introduktionen på
First North, som är en del av OMX
Nordiska Börs. Företagen som är

Att etablera en folkaktie skulle
göra jobbet ännu roligare,
menar Ulf Bengtsson.

listade på First North har samma
möjligheter som de stora företagen,
men regelverket är mindre avancerat. Idag finns 117 bolag registrerade på First North.

Magnus Wilhelmsson, vd
och regionschef för Sportlife
Göteborg, inför åldersgräns på
25 år på nya ”Sportlife Exlusive”
och expanderar samtidigt
så att det knakar.
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Vi tar tempen på gymmen
5 frågor till 2 branschexperter
BJÖRN JOHANSSON

1. Hur mår Gymsverige?
– Det är en definitionsfråga, beroende på vad man tycker är bra
eller dåligt. Enligt UC-rapporten
finns det inte speciellt många lönsamma företag i gymbranschen.
Boksluten räddas dessutom ibland
av goodwillvärden och liknande.
Gymsverige mår med andra ord
inte sådär jättebra i mina ögon, om
man ser till kronor och ören. Men
samtidigt är träningsanläggningarna bättre än någonsin. Idag är de
mycket fräschare och har en bättre maskinpark än förr. Tränande
är villiga att betalar mer, men det
kostar samtidigt mer att driva anläggningen.

2. Hur ser framtidens
marknad ut?
– Tre sorters anläggningar kom-

mer att dominera utvecklingen.
Den stora familjeanläggningen, det
obemannade gymmet med lägre
service, samt de små nischade verksamheterna, där anläggningen är
kring 200–350 m2. I det senare segmentet kommer bl a viktcenter att
utvecklas vidare, samt de med endast personlig träning. Även Yogacenter, +40-anläggningar, de som
inriktar sig på ryggproblem samt
fler små center för endast kvinnor,
kommer att se dagens ljus.

3. Är det dyrt att
träna i Norden?
– Det beror på vad man jämför med.
Det är billigt i jämförelse med t ex
England, Frankrike och Tyskland,
där det ofta kostar kring 10 000
Skr per år att träna. Sverige ligger
näst lägst i Norden avseende priset
på medlemskap. Finland är dyrast.

-

”Alla som vill expandera
måste nu gå utanför boxen”
THOMMY HENNINGSSON DRIVER BÅSTAD
HÄLSOSTUDIO OCH VERKAR EFTER MÅNGA ÅR
INOM CMS, IDAG SOM FRISTÅENDE KONSULT.
THOMMY HENNINGSSON

1. Hur mår Gymsverige?
– Den mår blandat. Det är en tuff
konkurrens idag från såväl de nya
fenomenet ”nyckelkortsgym , till
kommunala hallar samt t ex Friskis
& Svettis. Den kommersiella, privata branschen gör i stor utsträckning
samma fel som för många år sedan;
man är inte tillräckligt duktig på
att möta de idag icke tränande.
Alla som vill expandera måste nu
gå utanför boxen till dem som än
nu inte funnit träningsanläggning
arna. Idag når vi uppskattnings
vis 11 % av befolkningen. Med ett
nytt tänk tror jag att potentialen för
penetrationsgrad ligger kring 16 %.

2. Hur ser framtidens
marknad ut?
– Ungdomar och äldre är fram
tiden för ökad tillväxt. Idag är män
niskor i 50 årsåldern mer vitala än
förr. Och som jag ser det, en näst

intill obearbetad marknad. Vakna
anläggningar satsar nu på ett ut
bud som spänner över alla åldrar
och alla typer av tränande. Och de
har även nischade utbud inom de
ramarna. Exempel på detta är t ex
Body- & Mind-träning, som växer
i popularitet, samt t ex specialträ
ning för golfare.

3. Är det dyrt att
träna i Norden?
– Ett svenskt medlemskap, i för
hållande till inkomst, ligger idag i
underkant av snittet jämfört med
övriga Europa. Finland tar bäst
betalt. Problematiken på våra
breddgrader, sett ur ägarens per
spektiv, ligger på lönesidan, efter
som personaltäthet här kostar mer
än i de flesta övriga länder i Euro
pa. Vi måste effektivisera ytterliga
re, på olika sätt, för att nå acceptabel lönsamhet. Det är bara att titta
i UC rapporten, så ser vi att det är

”I krig tänder man inga ljus
och bjuder på ett äpple”
På andra plats hamnar Norge, och
Danmark på tredje plats. Island är
billigast.

4. Hur ser utvecklingen
i Norden ut jämfört med
övriga Europa?
– Vi är faktiskt bland de bästa i världen på gruppträningssidan och inom idrottsfysiologin, anser jag. Inredning och design är också av god
klass. Men om lönsamhetsutvecklingen ska bli godkänd, måste klubbarna sluta att överleverera. Marknaden vill inte ha allt, med tusen
varianter och det fräschaste golvet.
Jag tror på enkelhet och snabbhet
som lönsamhetsvapen. Tiden är en
variabel vi hela tiden leker med hos
den målgrupp som ligger utanför
de 10-15 % som idag är igång med
sin träning. Det är krig om uppmärksamheten, om en kunds tid
och om pengar. I krig tänder man
inga ljus och bjuder på ett äpple.

få anläggningar som har en accep
tabel avkastning.

4. Hur ser utvecklingen
i Norden ut jämfört med
övriga Europa?
– När det kommer till produkten
träning så ligger Sverige väldigt
långt fram på de flesta håll. Men
då det kommer till faciliteter och
klass på lokaler, så anser jag att vi
har enormt mycket att utveckla.
Det finns idag t ex inga multifunk
tionella, kompletta anläggningar
i egenägda lokaler. Det är en stor
kraft att vara herre i sin egen fast
ighet och samtidigt ha ett brett ut
bud. Men branschen har fram till
idag inte varit så finansiellt intres
sant. Det krävs stort kapital för att
satsa på projekt som detta.
Stora kedjor med mycket pengar
bakom sig är mer frekventa och
synliga utomlands, med anlägg
ningar som attraherar en bred

BJÖRN JOHANSSON JOBBAR
MED VARUMÄRKENA TOP
QUALITY CLUBS SAMT FORM
OCH FIGUR.

5. Om man ska starta
anläggning idag, vad är
viktigast att tänka på?
– Att verkligen överväga sin
tanke. Stora investeringar och
marknadsföringskostnader krävs.
Man måste ha en stor pre-sale av
medlemskap, där du måste lyckas.
En rejäl plånbok och uthållighet
krävs. Var medveten om att du tar
kostnaderna idag, men måste periodisera intäkterna månadsvis.
Det första räkenskapsåret kan det
vara svårt att få till bokslutet, och
då måste det finnas en buffert. Var
medveten om att minst ca 38-45 %
av intäkterna på ett traditionellt
center går direkt till personalkostnader. Om du ska starta en ny anläggning måste du vara duktig på
att integrera datalösningar vid registrering och bearbetning. Detta
för att hålla nere personalkostnaderna och öka effektiviteten i hela
medlemsprocessen.

publik, med allt från gym, simhall
och gruppträning till tennisbanor,
squash och löpbanor. Men nu när
försäkringsbolag och större, kapitalstarka bolag allt mer ser träning
som en affärsmöjlighet, så kommer
det in mer kapital.

5. Om man ska starta
anläggning idag, vad är
viktigast att tänka på?
– Finansiell styrka, rätt lokaler och
rätt läge är basen. Och du måste
även skaffa dig så mycket kunskap
och erfarenhet som möjligt inom
branschen. Att vara blåögd fung
erar inte längre om du ska lyckas.
Parallellt med ökad konkurrens
ökar kraven från myndigheter,
kunder och finansiärer. EU kom
mer framöver med största sanno
likhet även att ha åsikter om drif
ten av en träningsanläggning och
kräva olika certifieringar.
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I FOKUS

Andreas Göthberg 
Formar SATS framtid
Vi fångade Andreas i en taxi på väg till flygplatsen i
Oslo, med vidare destination till Köpenhamn. En
ganska typisk vardagssituation för Andreas Göthberg,
40, som sedan 2002 varit vd och operativ chef för
SATS i Norden.
Från att ha varit ansvarig för Coca Colas Mc
Donaldskonto gav han sig för drygt åtta år sedan in i
en rakt motsatt bransch. Eller; ”Jag kände att jag ville
ge mer glädje än socker”, som han själv uttrycker det.

”IDAG ÄR SATS FAKTISKT
TOP OF MIND, DVS DET MEST
VÄLKÄNDA VARUMÄRKET SOM
FÖRKNIPPAS MED TRÄNING HOS
HELA 68 % AV BEFOLKNINGEN I
DE STÄDER DÄR SATS VERKAR,
VILKET VI ÄR STOLTA ÖVER.

Text: Ove Rytter

D

en där träningsdagen
på gymmet 1997 blev på
många sätt en vändpunkt
i Andreas liv. Idén om
synergier och marknadsetablering
för en träningskedja, baserade på
nyvunna erfarenheter från en helt
annan bransch, började gro. Han
anade då knappast att han tio år
senare operativt skulle vara en av
förgrundsfigurerna för att förändra och utveckla den kommersiellt
organiserade träningen i Norden.
Och porträtteras i tidningen Club
Business Europe, under rubriken
”Shaping SATS future”.
– Vi har idag ca 230 000 medlemmar i Norden, bland de drygt
20 miljoner invånare som bor här.
Våra anläggningar, som i första
hand är ett storstadsfenomen, täcker områden som omfattar totalt
ca 14 miljoner invånare. Men hur

man än vrider och vänder på alla
siffror, känner sig stolt och ganska
nöjd, så kan vi trots allt konstatera att det mesta är ogjort. Även om
medlemstalen ökar, så är det fortfarande uppenbart att de flesta inte
tränar, menar Göthberg.

Bygger styrka inifrån
– Vi har försökt att skapa ett varumärke genom att bygga en styrka
inifrån och ut i vår organisation.
Vår vd i Sverige, Kent Orrgren,
har hela tiden varit instrumentell i
denna process. Vi mätte helt enkelt
saker vi tyckte var viktiga parametrar för en så bra träningsanläggning som möjligt. Vi ville i processen jämna ut berg- och dalbanan
avseende kvalitet, genom att ge
klara direktiv, rutiner och riktlinjer. Vi försöker samtidigt göra det
som är viktigt för att våra medlem-

mar ska känna att de får uppmuntran att träna regelbundet, genom t
ex kampanjen 2 ggr/vecka, som går
just nu. Det grundläggande budskapet är ”Kom till oss – så uträttar
vi något tillsammans”, utan att tala
pris, eller ge erbjudanden inramade av en röd stjärna.
– Vi vill att våra medlemmar
verkligen kommer igång och nyttjar sitt medlemskap i större utsträckning. Vi kan som stor kedja
förmodligen aldrig erbjuda samma personliga kontakt med våra
kunder, jämfört med den lokala
träningsanläggningen. Däremot
kan vi ge service i form av olika
och genomarbetade träningsmodeller som ger inspiration. Vi har
helt enkelt inte råd med besvikna
medlemmar. Vi skulle snart köra slut på potentialen, och stå där
med tomma händer. Det är därför

extremt viktigt att hjälpa till så gott
det går, precis som att coacha en
person som ska göra en stor livsförändring.

Medlemssvansen
– Precis som alla andra anläggningar har vi en relativt liten andel
medlemmar som tränar mycket.
Sedan har vi en svans på uppskattningsvis 20-30 % som tränar för lite för att få ut en bra effekt av sin
träningsinsats. Den medlemskategorin kommer förr eller senare att
säga upp sitt medlemskap, tyvärr.
Vi måste på flera sätt stötta dem
med olika program och idéer. Fram
till idag har många anläggningar,
inklusive vi själva, varit ganska
slarviga med att hantera den befintliga medlemsstocken.
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6 SNABBA
1. Kommer SATS att
konkurrera ut många andra
träningsanläggningar?
Färska undersökningar visar att
vi faktiskt tar väldigt lite medlem
mar från redan befintliga klubbar. Vi
driver däremot totalantalet tränande
uppåt på den marknaden. Förmod
ligen ser en idag inaktiv målgrupp
steget till SATS som mindre än till
något mer okänt varumärke, vilket
man inte riktigt vet vad det står för.
2. Var kommer ni att växa härnäst?
I de större städerna. SATS pene
tration i de större stadsregionerna,
där vi är starka, attraherar mellan

10 15 % av den totalmarknad som
är aktiv, skulle jag tro. Och det är där
vi ska växa mer.
3. SATS såldes ju hösten 2006 för
171 miljoner Euro till danska Tryg.
Har köparen gjort en bra affär?
– Det hoppas jag verkligen att de
har gjort. Det jag i alla fall kan lo
va är att de har köpt något som är
starkt, har god soliditet och ett
starkt management. Vi vill nu växa i
en takt där vi kan finansiera nysats
ningar med egengenererat kapital,
med en strategi baserad på medel
lång och lång sikt. Just nu jobbar vi
med att titta på vilka erbjudanden vi

kan skapa för de medlemmar vi inte
redan har. Uppgiften, som jag ser
den, är att skapa förutsättningar att
öka penetrationsgraden i regioner
där vi redan är aktiva.
4. Några nyheter inför 2008
för att utveckla er affärsidé?
– Träning har alltid varit vår kärn
produkt, och kommer så att förbli.
Men det kommer ett antal andra sa
ker som ska göra det lättare att ac
ceptera och förstå att livskvalitet,
oavsett ålder, och träning hör ihop.
Vi har redan lanserat nya barnaktiviteter, men jobbar nu även med bl a
nyheter inom kost.

5. Är det fortfarande kul att jobba?
– Ja, det är jättekul! Jag kom in som en
konstig typ från utsidan . Det vi håller
på med är bra för alla. Både samhället,
aktieägarna och medlemmarna. Detta
faktum driver mig oerhört mycket.
6. Och vem är Andreas Göthberg
privat?
Är just fyllda 40 år och gift med
Sahar. Tillsammans har vi sonen
Hugo, som är 20 månader gam
mal. Jag tränar just nu två gånger
i veckan, men vill träna mer. På fri
tiden umgås jag med min familj och
pysslar på vårt nyinköpta landställe,
söder om Stockholm.

Fakta om SATS
■ Anställda i Norden: Ca 4 000, motsvarande ca 1 000 heltidstjänster
■ Anställda i Sverige: Ca 1 700, varav ca 400 heltidsanställda
■ Europas näst största träningskedja sett till antalet enheter
■ Omsättning Norden 2006: 1,2 miljarder SEK
■ Omsättning Norden 2007: ca 1,3 miljarder SEK
■ Omsättning i Sverige 2006: 451 MSEK
■ Omsättning i Sverige 2007: ca 500 MSEK
■ Totalt hålls det ca 220 000 gruppträningsklasser per år inom kedjan
■ Målet är att växa med ca 10 klubbar per år
■ Kommer fram till 2010 bl a att utveckla affärsverksamheten kring personlig träning och rehab
■ Finns idag i 30 städer belägna i Norge, Sverige, Danmark och Finland
■ Medlemsstocken uppgår totalt till ca 230 000 medlemmar
■ Totalt 143 anläggningar i Norden, varav 40 på franchise

Antal egna anläggningar idag
Sverige

42

Norge

37

Danmark

17

Finland

8

Totalt egna 103
Totalt
143 *
*inkl 40 st franchiseanläggningar
GÖTHBERGS RESA
2002, då Göthberg började som vd för svenska
SATS Sportsclub, fanns det 19 anläggningar
i Sverige. 2002 blev han vd för hela den nordiska verksamheten, och arbetar idag, genom
olika förvärv och nybyggnationer, med 103
SATS-anläggningar. I företagets verksamhet
finns utöver detta 40 franchiseanläggningar
med samma namn.

”Det är inte så svårt att
förstå att det aldrig är
dyrt att träna. Om du gör
det regelbundet. Och
får resultat.”
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TV som påverkar
träningsindustrin

Lazy Town
Det började med en barnbok, vilken islänningen
Magnús Scheving skrev för 12 år sedan. Bokens hjälte,
Sportacus, presenterar träning och hälsa i ett färgsprakande och barnvänligt karamellformat.
En idé som nu har kommit att bli mångmiljonindustri. Barn världen över inspireras på köpet
att leva sundare. På bästa barnprogramstid.
Text: Ove Rytter Foto: Lazy Town Entertainment

M

ålsättningen med Lazy
Town är att få alla barn
att träna och leva sundare. Så att morgondagens samhälle blir friskare och
kanske mindre kostsamt för skattebetalarna, menar Magnús, som
hela det vuxna livet drivits av ett
genuint intresse för rörelse och mat
som livets motor.
Under sina år som föreläsare om

kost och motion stötte han ideligen
på förtvivlade föräldrar, som undrade hur de skulle få sina barn att
leva mer hälsosamt. Magnús skapade barnbokshjälten Sportacus.
En figur som skulle lära barn att
leva sundare. Utan pekpinnar, men
med ett underliggande budskap,
vilket de själva fick uttala. Han
gjorde sig själv till den hjältemodige seriefiguren Sportacus, och hop-

MAGNÚS SCHEVING, UTBILDAD VID IDROTTSHÖGSKOLAN I NORGE
OCH BL A EUROPAMÄSTARE I SPORTS AEROBICS, ÄR UPPHOVSMAN
OCH VD FÖR MÅNGMILJONINDUSTRIN LAZY TOWN, SOM PÅVERKAR
EN NY GENERATION ATT LEVA MER HÄLSOSAMT. PROGRAMMET
RULLAR IDAG I 117 LÄNDER.

pade in i handlingen. Nu rullar serien, som idag har producerats i 58
avsnitt, i 117 länder!
I den lilla staden Lazy Town, där
Sportacus bor i sitt luftskepp, bor
även Robbie Rotten, som lockar
med lathet och godis. Men vår hjälte kommer alltid, likt Stålmannen,
till undsättning med både morötter, fysiska lekar och energi.
– Barn mellan tre och sju år är de
som responderar bäst. De lär snabbt
och tar starka intryck. De registrerar allt! Äldre barn har ofta redan
tagit till sig många dåliga vanor,
och är svårare att styra rätt. Efter
12 års ålder är det nästan omöjligt
att förändra invanda livsmönster,
menar Magnús, och fortsätter:
– Lazy Town är en filosofi och en
hälsostil. Pojkar uppfattar serien
som en actionshow, medan flickorna uppfattar den som en musikshow.
Just nu jobbar företaget med
en Lazy Town-roadshow, som ska
turnera runt världen. Inplanerade
spelplatser är Mexico, Brasilien,

Argentina och England.
– Parallellt inarbetar vi även ett
aktivitetsprogram för barn på restauranger. Barn tillbringar enligt
våra undersökningar ca 23 inaktiva minuter där, bl a medan föräldrarna avslutar sin måltid. Lazy
Town bygger helt enkelt upp små
avdelningar där barnen kan aktivera sig. Och en dröm jag har är att
starta roliga Lazy Town-gym, bara
för barn.
Magnús affärsidé vekade från
början galen. Han skaffade riskkapital, byggde egna TV-studios och
anställde folk på löpande band, för
att över huvud taget komma igång
med filmandet.
Men en enda individ från det
lilla landet Island kan faktiskt påverka en hel värld genom TV, brinnande entreprenörsanda, kunskap
och talangfullhet. Magnús uttalade
mantra i Lazy Town är ”Everything
is possible”. Detta kan uppenbarligen stå även för hans övriga liv utanför TV-rutan.

”JAG VILL INSPIRERA BARN ATT
ÄTA MER FRUKT OCH GRÖNSAKER
ISTÄLLET FÖR SÖTSAKER, ATT
LÄGGA SIG I TID, ATT VARA VÄNLIG
MOT SINA MEDMÄNNISKOR OCH
ATT HA ROLIGT MED MUSIK OCH
FYSISKA AKTIVITETER!”
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LAZY TOWN ÄR ETT FÄRGSPRAKANDE BARNPROGRAM,
MED LIVFULLA DOCKOR, MASKER OCH VERKLIGA
PERSONER I VÄLKOREOGRAFERAD, DATAGRAFISK RÖRA.

DEN ELAKE, MEN SAMTIDIGT
SAMTIDIG
CHARMIGE, ROBBIE ROTTEN
ROTTEN,
BLIR STÄNDIGT ÖVERLISTAD I
SIN KAMP FÖR MER SOCKE
SOCKER
OCH LATHET
LATHET.
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Vad handlar Lazy Town om?
Den åttaåriga flickan Stephanie
har precis flyttat in hos sin morbror
som bor i världens lataste stad. Där
är alla trötta och sega. Ingen orkar
leka, sjunga eller dansa. Allra latast är superskurken Robbie Rotten
(Stefan Karl) som endast förmår att
göra livet surt för andra.
Som tur är, för Stephanie, bor
superhjälten Sportacus (Magnús
Scheving) i staden. Sportacus hoppar, flip-floppar och studsar sig
fram genom livet. Hans mål är att
få alla att må bra, äta sunt och känna hur kul det är att röra på sig. I
sitt alldeles egna rymdskepp rycker
Sportacus ut så fort någon är i behov av hans energi. Serien är inspelad på Island i en av världens mest
tekniskt avancerade studior. Sänds
i Sverige i TV4.

Du kan se bitar ur
Lazy Town på
www.lazytown.se.

2006 FICK LAZY TOWN PRISET ”BEST INTERNATIONAL
CHILDREN S SHOW” AV THE BRITISH ACADEMY OF
FILM AND TELEVISION ARTS (BAFTA). BARA I ENG
LAND HAR DET I ÅR SÅLTS LAZY TOWN PRYLAR (DVD,
KLÄDER, SPEL ETC) FÖR CA 100 MILJONER DOLLAR.
TILL DETTA KOMMER INTÄKTERNA FÖR TV RÄTTIGHETERNA. OCH EN BÄTTRE HÄLSA BLAND BARN.
LAZY TOWN ÄR LAT. MEN
MAGNÚS SPELAR HJÄLTEN
SPORTACUS SOM KOMMER
TILL UNDSÄTTNING.
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LAZY FACTS
■ Brödfabrikanten Schulstad i Danmark lanse
rar nu, som första livsmedelsföretag, hälsosamt
Lazy Town bröd.
■ Inom kort lanseras en serie leksaker på Lazy
Town-temat i de nordiska länderna.
■ Lazy Town startade 2004. Idag sänds serien i
117 länder.

SAGT AV UPPHOVSMANNEN
”Jag vill inte säga vad barn ska göra, bara
visa vad man kan göra. Inte en enda gång
har jag talat om kroppsvikt eller sagt att
det är bra att röra på sig. Min filosofi är att
påverka genom att underhålla.”

■ Sportacus och hans vänner finns bl a även i
bokform, på DVD och som familjespel. I Sverige
kan du se programmet i TV4.
■ Just nu går Lazy Town som musical i West End,
London, producerad av MCM Limelight. Samt
liga 24 skådespelare är från England. En turné i
Skandinavien planeras 2008.

”Jag pratar aldrig pengar i samband med
Lazy Town. Men jag kan avslöja att jag
tack vare mitt arbete känner mig som den
rikaste mannen i världen.”

■ Filmteamet på Island jobbar nu med en lång
film för, i första hand, biovisning.
■ Nyligen arrangerades Lazy Town marathon på
Island med 4 300 barn i startfältet. Ett lopp av
hölls även i Oslo den 30 september 2007, i sam
arbete med Oslo Marathon.

”Under inspelningarna gör jag ungefär
300 hopp och 600 push-ups om dagen.”
”Normalt tränar jag tre-fyra pass i veckan och varvar maskiner med kroppsegna
övningar, för att få en funktionell muskulatur. Och så leker jag och dansar med
mina barn så mycket jag kan.”

■ Lazy Town vann BAFTA Awards 2006 som ”The
best international children s show . Programmet
har totat fått tre Oscarnomineringar; Julianna
Rose Mauriello i rollen som Stephanie, en nomi
nering för Music & Composition och en för ”Out
standing directing in children series .

”Jag och
Sportacus är
samma person.
Den enda
skillnaden är
att Sportacus
lever i ett
rymdskepp
och har en
övernaturlig
kraft.”

■ På Island finns det en 24 timmars Lazy Town
radiokanal, och det finns en Lazy Town valuta,
vilken kan användas för att köpa utvalda livsmedel och produkter som t ex frukt, buteljvatten och
yoghurt. För pengarna kan man även besöka badhus och andra motionsanläggningar.
■ Lazy Town marknadsför frukt under vinjet
ten ”Sport Candy , vilket har inneburit en 22
procentig ökning i försäljning i detta sortiment
på Island.
■ Inspelningarna sker i 40-veckorsperioder.
■ Lazy Town bygger på avancerad datorgrafik.
Men alla hopp och volter klarar Magnús utan
trickfilmningar.
■ Tidigare jobbade Magnús som stå upp komi
ker, med en egen talkshow på Island.
■ Island, med sina ca 300 000 invånare, har
varit testmarknad för Lazy Town. Under utveck
landet av programserien besökte Magnús 52
länder och gjorde 400 framträdanden, för att se
vad som lockar barn, underhåller dem och fram
kallar skratt.
■ Nyligen avslutades inspelningen av 18 nya
episoder, där Robbie Rotten, med magiska form
ler, förvandlar Sportacus till en 10 årig pojke.
■ Lazy Town är globalt sett det mest sålda barn
programmet genom tiderna.

FAKTA OM MAGN
MAGNÚS
ÚS
■V
Vdd och grundare av Lazy Town Entertainmen
Entertainmentt
■ 4433 åår,r, ggififtt oocch ha
har ttrre bar
barn
■ Bor
Bor i R
Reykjavik
eykjavik,, Islan
Island
■ FFlerf
lerfaldig
aldig Nordisk
Nordisk- och Eu
Europamästare
ropamästare i Aerobic
Aerobics
■ Åre
Årets
ts Ma
Mark
rknads
nadsfö
föra
rare
re på Island
Island 20
20003
■ Fi
Fick
ck Nordiska
Nordiska mini
ministerråde
sterrådets
ts folkhälsopris
folkhälsopris 2004

■ Magnús har skapat ”Energiboken , där barn
kan samla poäng genom att äta nyttiga saker. Bo
ken blev redan från start en storsäljare på Island.
■ Stephanie i Lazy Town spelas av barnskåde
spelerskan och sångerskan Rose Maurellio från
New York, som bor på Island under inspelning
arna av de olika avsnitten. Rose, född i maj 1991,
har tidigare medverkat i en rad Broadwaymusi
kaler.
■ Lazy Town ägs privat. Bolaget är idag svårt att
värdera, men försäljningssiffrorna visar att lön
samheten bör vara god. Bara i England har det i år
sålts Lazy Town prylar (dvd, kläder, spel etc) för
ca 100 miljoner dollar. Till detta kommer intäkterna för TV rättigheterna.
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Vad kostar
kosta
det att träna
trän
2008?
2008
”Du får vad
du betalar för”

Balance with AXA
AX
Ett exempel ur högen, som får statuera exempel på de
sneda prisjämförelserna, är Balance with AXA; ”Daniel
Westlings lyxgym”, som det populärt har kallats. Visst
är det lyxigt. Men prislappen är vid närmare efterforskning inte de där ca 60 000 kr vi kunnat läsa om. Eller ens
de 13 500 kr som ibland nämnts. I själva verket kostar det
inte mer att träna där än på de ledande kedjorna, visade
det sig, då DT kontrollerade fakta.
Medlemskapet ”Black”, som just nu kostar 13 500 kr,
inkluderar både träningskläder, handduk, eget skåp, två
PT-lektioner, personlig pilates, ett hälsotest, en kostrådgivning och en massage. Men det är ju ingenting man
behöver boka på, om man inte vill.
Ett ”vanligt” medlemskap kostar 595 kr/månad, eller
med andra ord 7 140 kr per år. Ingen medlemsavgift tas
heller ut.
Vidare har t ex denna anläggning, liksom många
andra ”mycket dyrare”, en mer potent maskinpark,
ligger centralt placerad, har dagsljus och en betydligt
högre finish på inredningen än de alternativ som ingår
i jämförelsetabellerna. Det skulle vara lika fel att jämföra bilar av samma storlek, eller kanske färg, utan att ta
hänsyn till kvalitet. Man skulle lika gärna kunna kalla
Balance ett ekonomigym med lyxläge. Men det kanske
inte är lika roligt..?

Kedjorna
Kedjorn

I olika prisjämförelser på olika gym och
gymkedjor, vilka vi ibland hittar i dags- och
fackpress, blir vi ofta desinformerade. Eller i
alla fall inte fullt informerade. Jämförelserna
haltar i många fall högst betänkligt, då de
ibland inkluderar de dyraste korten, där vissa
träningsanläggningar inkluderar mycket mer i
prislappen än bara gymträning. Man kan inte
jämföra ett ”gymgym” (ibland obemannat)
med en mer komplett anläggning. Eller en
anläggning med långt högre servicegrad.
Inte sällan glöms även den eventuella anslutningsavgifter bort i jämförelserna. I samtliga
priser som anges i olika prislistor ingår även
6 % moms, vilket kan vara värt att notera för
den som kan få betalt via sitt företag.

Utan att på något sätt värdera priser eller kvalitet, så kan
vi konstatera att det går att träna billigt. Och det går att
träna dyrare. Alla tränande har olika ekonomi och prioriteringar. Vissa vill ha high-tech och service, andra nöjer sig med mindre. Vi tar en snabb titt på lite olika priser,
vilka inte ska ses som jämförelser, utan som en individuell prislapp på vad som erbjuds för en viss servicegrad,
finish, maskinpark, utbud, öppettider och läge.
Sammanställningen nedan är långt ifrån komplett,
då det hela tiden dyker upp nya kedjor och sammanslutningar. Jämförelsen bygger på en undersökning från
ekonomi.24.

Friskis & Svetti
Svettis
Årskort kostar runt 3 600 kr i Stockholm, Malmö och
Göteborg. Inträdesavgiften är 100 kr. Not: Organisationen är uppdelad mellan kommuner som agerar självständigt och därför skiljer sig i prissättningen.

Stockholms sta
stad
Stockholmare kan köpa ett årskort som ger tillgång till
bad, gym och gruppträning i alla kommunala simhallar
för 3 500 kr.

SATS
SAT
Årskort för samtliga anläggningar i Sverige (guldkort)
kostar 7 300 kr, inklusive 700 kr i inträdesavgift.

World Clas
Class
Årskort för samtliga 20 anläggningar i Sverige kostar
6 600 kr. Från och med den första oktober tillkom en
medlemsavgift för nya medlemmar om 600 kr.

Fitness24Seven
Fitness24Seve
Medlemskap som ger tillgång till samtliga 20 anläggningar i Skåne och Stockholm kostar 2 388 kr i Stockholm och 2 148 kr i Skåneområdet. Ger enbart tillgång
till gym, alltså inga träningspass. Inträdesavgift 200 kr.
23
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En banbrytande händelse
händelse!
VALLENTUNA GYM & SIM

VALLENTUNA GYM & SIM INNEHÅLLER EN
E
STÖRRE GYMAVDELNING ÄN NÅGON ANNA
ANNAN
ANLÄGGNING I STOCKHOLM MED OMNEJD
OMNEJD.

Byggde
By
ggde simhall åt kommune
kommunen
En kommun som
behöver en simhall
och är beredda att ge
ett årligt driftsbidrag.
Ett fastighetsbolag som
är beredda att investera
och därmed delfinansiera. Eget kapital och
gedigen kunskap för att
bygga en privat gymdel.
Där har du Per Anders
Dagborns recept för att
genomföra det första,
och banbrytande,
projektet av sitt slag i
Sverige; En privatägd
simhall, med tillhörande, modernt gym.

H

”

kr n l giskt sett.
- Men tester bevisar att min cardi vasku ära å der är 23, skrattar
Sveriges, numera vältränade, gymentreprenör nummer ett, s m
nyligen förverkligat ett banbrytande pr jekt in m svensk gymkultur.
PA var den i N rden s m var först
med att bygga stora, kompletta träningsanläggningar under början av
-talet. Anläggningar s m redan
då innehöll både barnpassning och
stor cardioavdelning. I aut gir ts
barndom, s m Per Anders införde
1 1, låg PA helt enkelt, med sina
Stockholmsbaserade Sp rts Clubanläggningar, i spetsen för den
gymutveckling s m skedde. Han
sålde företaget 1 8 ch hölls därefter i avtalsstyrd branschkarantän. Men nu är han som sagt tillbaka. Med besked. Och nya idéer.

Vände på steken
Normalt sett är kommunens simhall en konkurrent om människors

PER ANDERS

”KOMMUNEN BEHÖVDE EN
VÅGHALS SOM JAG. DE HADE
TALAT OM ATT BYGGA SIMHALL I
20 ÅR. JAG ANTOG UTMANINGEN.

fritid, ur ett egenföretagarperspektiv. Och ofta drivs även gym i densamma, vilket konkurrerar med de
privata klubbarna på orten.
Men PA tog tjuren vid hornen
och vände på hela steken. Han
lyckades genomföra ett projekt,
vilket innebar att istället bygga en
simhall åt kommunen. Då mot ett
årligt driftsbidrag till fastighetsägaren. Det fina är att detta ökar
folkgenomströmningen förbi gymdelen, och kan därmed öka den i
kommunen potentiella medlemsstocken.
– Vallentuna kommun hade
pratat om att bygga simhall under
många år, men helt enkelt inte haft
råd att genomföra projektet, berättar PA.
– Jag fick ett fastighetsbolag att
finansiera ombyggnaden av en
gammal fabriksbyggnad, där jag
var projektledare från start till
mål för att spara pengar och få det
exakt som vi ville. Anläggningen
har ett 15-årigt hyreskontrakt och
fastighetsbolaget får ett kommunbidrag på ca 4 MSEK om året för att

driva simhallen. Då på vissa premisser. Vi måste t ex hålla en normal prisnivå på entréer, samt ge
skolor och föreningar tillträde efter
de regler som gäller.

700 datoriserade skåp
När PA visar mig runt i lokalerna så
är det med en entreprenörs sprudlande entusiasm. Alla 700 klädskåp är elektroniskt styrda med ett
stöt- och vattensäkert armband.
Skåpen är dessutom kopplade till
ett nätverk, där man från receptionen blir larmad vid eventuell åverkan, eller inbrott. En detalj, bland
många andra, som onekligen känns
som ett steg framåt.
På de 5 100 m2, som anläggningen omfattar, känner man ingen som
helst klorlukt från bassängerna. PA
ler åt min kommentar kring detta.
– Häng med här, säger han, och
tar spänstiga kliv mot en dörr.
När den öppnas känns det som
om jag hamnar i maskinrummet
på en atomubåt.
PA visar styrnings- och reningsenheter av alla bassänger, vilka

håller ett exakt PH-värde.
– Vi har nu trimmat in en scanner, som känner av hur många som
är inne i lokalen. Om vi passerar
maxgränsen för antal badande så
sätter vi stopp i entrén, tills mängden badande blir färre.
– Bubbelpoolen har en egenhändigt uppfunnen detalj, där vi
med hjälp av lampor ser hur lång
tid det är kvar att bubbla, innan det
är dags för rening. Då slipper folk att
fråga.
Under rundvandringen får jag
lära mig fördelen med pooler i
rostfritt stål, att en modern bassängbotten kan höjas och sänkas
maskinellt, hur musikanläggningen integrerats i de olika gruppträningssalarna, det färgade och varierande ljusets betydelse för trivseln och om outsourcing av vissa
delar i verksamheten.
PA är sig lik. Och har tagit ett
minst lika stort steg i träningsvärlden, som den där dagen för snart 20
år sedan, då han slog upp sitt första
Sports Club.
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FAKTA OM
VALLENTUNA GYM & SIM
■ Vallentuna Gym & Sim består till 65 % av
träningsyta och 35 % simhallsyta, utöver de
allmänna utrymmena.
■ Antal medlemmar (gym): 4 000
■ Maxkapacitet, medlemmar (gym): 6 000

LEKPOOL

■ Total yta: 5 100 m2
■ Byggkostnad: 70 MSEK
■ Inredning, redskap: 11 MSEK
■ Ljuseffekter från Lightmasters Ltd:
2,5 MSEK
■ Ljud från Lightmasters Ltd: ca 1,5 MSEK

LILLA BASSÄNGEN

■ Total kostnad: 85 MSEK

STORA
BASSÄNGEN

■ Det privata fastighetsbolaget, vilka finansie
rade bygget, erhåller ett kommunalt bidrag på
4 MSEK/år, för att driva simhallen.
■ Med ett finurligt skjutdörrssystem kan man
justera storleken på damernas- respektive
herrarnas omklädningsrum från 130 upp till
210 extraskåp.
■ Omklädningsrummen för gymdelen har en
åldersgräns på 16 år
■ Badet hålls öppet ca 4 000 timmar/år
■ Gymdelen hålls öppen ca 5 200 timmar/år

CARDIOAVDELNINGEN ÄR INGLASAD

■ Stora bassängen är 25 x 12,5 meter och
håller 27 grader
■ Lilla bassängen är 12 x 6 meter och håller
31 grader
■ Efter kort tid med full drift har Vallentuna
Gym & Sim redan 12 % av kommunens befolk
ning som medlemmar.
■ Gymmet invigdes i oktober 2006
■ Simhallen invigdes i april 2007

ELEKTRONISKT
DÖRRSYSTEM

■ Barnpassningen kan ta max 30 barn
■ Gymmet är uppdelat i två plan, där den
nedre delen främst har fria vikter.
■ Skolor och föreningar äger rätt att använda
badanläggningen enligt separata avtal.
■ Idag står det 100 träningsmaskiner i gym
met, varav 50 % är cardiomaksiner från Nauit
lus, Human Sport m fl.
■ Specialgymmet, som är tryckluftsstyrt, är
utrustat av Keiser
■ Gruppträningssalarna är 400 respektive 170
m2
■ Spinningsalen har 55 cyklar
■ Primärt upptagningsområde: Vallentuna och
Täby Kyrkby, är ca 35 000 invånare.
■ Ett obligatoriskt datachiparmband lånas ut
till varje besökare, mot lämnande av ID kort.
■ Simhallen har en scanner som räknar anta
let individer som är inne. Allt för att säkerställa
att antalet badande ligger inom reningsverkets
kapacitetsramar.
■ Mer info på
w w w. g y m o c h s i m . s e

LJUSINDIKATOR
VID BUBBELPOOL
LUFTIGA UTRYMMEN
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Denna chestpress
ingår i Cybex
nya VR 1 serie.

Human Sport säljs
nu i Sverige av
Apirosport.Här
en latpully.

INOX PRO från Concept är en
serie träningshandtag, under
parollen ergonomi, funktion
och nytänkande.

Max Rack, en slags Smithmaskin från
Star Trac, med rörlighet även i sidled.

Apirosport Sweden är sedan 2006 en sammanslagning mellan Apirosport och
Pulse Fitness. Företaget har därmed också breddat sitt sortiment och är idag återförsäljare
för Human Sport, Star Trac, Pulse Fitness och Panatta. Apirosport har även etablerat ett
kontor och en serviceavdelning med mellansverige som arbetsområde. Magnus Mossenberg och Mats Brokvist blev delägare i företaget i september 2007.

Concept Träningsredskap AB har just byggt ett nytt friskvårdshus och kontor på 5 000 m2 i Jönköping. Här visas redskap parallellt med utförande av olika tester och utbildningar inom t ex nutritionslära, fysiologi och
styrketräning.
– Det här är ämnen som är minst lika viktiga som själva träningsmomentet,
menar Stefan ljung på Concept.
Concept är svensk återförsäljare av Cybex, samt Reebok Professional, med
redskap för aerobic, gruppträning, box, rehab mm.

Nyheterna på dessa sidor baserar sig på
svaren från ett e-postutskick till de officiella
e-postadresser som ligger på 46 redskapsleverantörers hemsidor. Därefter har vi valt
ut lite nyheter, vilka kan komma att synas
på landets träningsanläggningar, stora
eller små, under hösten och 2008.

Nyheter på marknaden?
Tipsa Dagens Träningsindustri!
ove@effektivproduktion.se

Monark utökar med serien ”Prime” och införlivar
roddmaskinen ”Fluid” i sitt sortiment.

Monark tillverkade sin första cykel 1908. Idag, snart 100 år senare, erbjuder systerföretaget Monark Exercise AB ett allt bredare träningssortiment för tränande.
Till nyheterna hör Monark Prime, vilket innefattar Crosstrainers, löpband och motionscyklar, främst riktade till privatkonsumenter och mindre företagsgym.
Till nyheterna hör även Fluid, en roddmaskin som bygger på vattenmotstånd som kan varieras i 20 olika nivåer.
– Genom Fluid Technology kan användaren kombinera känslan av utomhusrodd med komforten inomhus, menar Daniel Mäkinen, som är Sales manager på Monark.
26
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Adaption
Motion Trainer,
AMT, är många
maskiner i en.

Maskiner för stretching.

Svensk Fitness marknadsför Technogym, som startade sin verksamhet 1983 i ett
litet, italienskt garage. Idag är företaget ett
Ladda och
av de största i branschen, och har utsetts till
använd din
Exclusive Official Supplier för sommar-OS
iPod samtidigt
i Peking 2008. Under namnet FLEXability
som du tränar.
presenteras nu två maskiner, kallade Posterior (främre) och Anterior (bakre), vilka
genom endast två basövningar ska stretcha de viktigaste muskelgrupperna. Det så
kallade SelFlexsystemet gör det möjligt att
variera graden av stretching, genom att
stegvis inkludera din egen kroppsvikt.
En annan nyhet är vad man kallar Active Wellness TV, som är ett nytt interface på konditionsmaskinens pekskärm. Du
kan sätta upp egna träningsmål, skapa egna displaymenyer och docka din iPod, så
att du kan avnjuta en film eller din favoritmusik samtidigt som din iPod laddas. Till
företagets nyheter hör även Wellness System, som är ett IT-baserat träningssystem,
vilket hjälper anläggningen att samla detaljerad information om användaren, för att
vägleda och stödja.

CL Fitness

har försäljningsrätten till Precor, som ingår i det amerikanska företaget
Amer Sport. Den stora nyheten som nu lanseras av Precor är en så kallad Adaptive Motion
Trainer, AMT. Detta är en helt ny typ av träningsmaskin som beskrivs som ”världens första
konditionsmaskin som anpassar sig till kroppens egna rörelser”. Grundtanken är ett fritt
rörelsemönster under tränandet, utan att behöva trycka på någon knapp. Du kan gå från
korta steg till långa steg, promenera eller springa, samt köra skidåkning.

Eleiko Sport AB är ett

Lårcurlmaskin från
Johnson; en av
25 nya maskiner
i det senaste
sortimentet.

STI Sport, som 30-årsjubilerar i år, säljer från nu även Matrix i den södra delen
av Sverige. Till nyheterna hör handikappanpassade träningscyklar, som är lätta att
komma i och ur, samt har större sitsar och sidostöd. I sortimentet ingår också en
ny crosstrainer, kallad Crossrobic Short Track, som upptar en mycket liten yta. STI
marknadsför även Johnsons nya träningsserie, med 25 nya maskiner. STI sponsrade
i somras Svennis och Manchester City med ett stort gym, vilket uppmärksammades
i kvällspressen.

FreeMotion i
Tonic från
Eleiko Sport.

företag som i drygt 50 år har
varit en aktiv aktör i den internationella styrkevärlden. Över 900
världsrekord har slagits med en
Eleiko-skivstång i händerna!
Eleiko Sport representerar sedan en tid även FreeMotion styrkemaskiner och
cardiopark, samt Tomahawk
cyklar. Via affärsområdet
Eleiko Education arrangeras
även kurser och seminarier
inom styrka, fitness, coaching
och hälsa.
Till nyheterna hör en vibrationsplatta i futuristisk design
från FreeMotion, samt Eleiko
Vulcano; en ny produktserie med vikter för gymträning,
designad i silver och lavasvart. Vikterna har ett slitstarkt
material som ska vara extra
skonsamt mot golvet.
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Maskinerna i Circuitserien,
med ett patenterat motståndssystem, bestående av
poly-elastiska band, är skapade för en liten, effektiv yta.

Chestpress
från
Life
Fitness.

Motionskompaniet AB

är återförsäljare av Life Fitness och Schwinn
Fitness. Nyligen öppnade gymmet i Bro Hof Slott, vid den omtalade Bro Hof golfbana i Bro Bålsta utanför Stockholm. Gymmet är utrustat med Life Fitness senaste
träningsutrustning.
– Alla elitgolfare tränar ju styrketräning för att bli bättre golfare. Vi hoppas att vårt
bidrag skapar ett mervärde som gör att medlemmarna trivs ännu bättre, men framför
allt att de blir bättre golfare med en stark och flexibel kropp, menar Daniel Westling,
som är en av de profiler som ligger bakom satsningen.
Till en av nyheterna från Life Fitness hör Circuitserien, med 11 maskiner, som ska
ge träning för hela kroppen på en mycket begränsad yta.
– Circuitserien är idealisk för motionsanläggningar som vill nå ut till de icke
traditionella användarna och de som inte tränat styrketräning tidigare, menar Jeremy
Navrady, marknadschef för serien.
En annan nyhet från Life Fitness är Summit Trainer med steglängd som anpassas
efter utövaren samt fem olika träningspositioner. Här finns 27 olika träningsprogram
med både snabba steg och djupa utfall.

POWERTECH
Workbench Multi
System är ett komplett
Multigym, fritt från
vajrar, där tre personer
kan träna samtidigt.

Sportgymbutiken har två nyheter i sitt sortiment inför 2008. Först kommer
man börja att via egen import sälja Powertecs Multigym, och satsa på lanseringen
av Crosstrainer SportsArt E83. Den senare nyheten beskrivs som ”redskapet som
lämpar sig för den kräsne hemanvändaren samt för företag”.
SportsArt E83. För den kräsne
hemanvändaren, eller företag.

Power Plate Scandinavia lanserar nu Pro5 AIRdaptive™. Idén bakom maskinen, och vibrationsträning i stort,
bygger på rörelselagar som formulerades av Isaac Newton;
Ett föremåls kraft är lika med produkten av dess massa och
accelerationen, eller f = m x a. Idén bygger alltså på att man
kan förbättra den funktionella styrkan (stabilitet, styrka eller
kraft) genom att antingen tillföra mer massa eller mer acceleration till kroppen. Den nya maskinen har fler inställningsmöjligheter än tidigare generationer, med kapacitet för 45
kilos extra belastning samt tre luftinställningar.
Nyheter på marknaden?Tipsa Dagens Träningsindustri! ove@effektivproduktion.se
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LOCKER ROOM – skvaller & sånt
HILARY SWANK OM SIN FORMTOPPNING

LR
Locker room

SPEGELN SOM VISAR FRAMTIDEN
Undrar du hur du kommer att se ut om ett halvår om du kör på med
samma matvanor och samtidigt ligger kvar på sofflocket? Med
Snövit som inspirationskälla har Accenture tagit fram en ”spegel”, kallad
Persuasive, som visar din framtida spegelbild. Spegeln är framtagen för
att bidra till en sundare livsstil.

Clint Eastwood och
Hilary Swank. Den
senare tränade hårdare
– och åt fler ägg –
inför filmen Million
Dollar Baby än den
förstnämnda.

I augustiutgåvan av Club Business International, CBI, intervjuas skådespelerskan Hilary Swank om sin träning inför rollen som den envisa, vältränade boxartjejen i Million Dollar Baby, regisserad av Clint Eastwood. Hon
berättar även om hur hon kom i form till rollen i Boys don´t cry. Metoden är
tuff, men ger förhoppningsvis bra betalt:
– Jag tränade styrketräning fem pass i veckan och körde lika många pass
cardio. Och till det lade jag ett extremt högt proteinintag, med upp till 60
äggvitor om dagen, berättar hon.
Artikeln avslöjar inte i vilket formtillstånd magen försattes i.

VISUALISERING GER EFFEKTIVARE TRÄNING
När man tränar och fokuserar på
vad en viss muskel gör, så arbetar
muskeln hårdare än om man inte
föreställer sig detta mentalt. Det är
vad forskningsresultaten från Hull
University (Storbritannien) visar.
Detta förklarar varför man presterar sämre i olika sporter när man
fokuserar på musklerna, istället
för det som ska utföras. Till exempel om man ska träffa en boll och

koncentrerar sig på musklerna som
utför rörelsen, så resulterar det hela
i att man träffar med en alldeles för
hög slagkraft än normalt. Om man
istället föreställer sig hur det ser ut
när man träffar bollen så kan man
prestera bättre.
Ur ett styrketräningsprespektiv
är det dock positivt med dessa mentala muskelövningar.

KÄLLA: NEWSDESK

FINANSIERADE TRÄNINGSKORTET MED TAKRAS
”Bästa läsarbilden” i Sydsvenskan togs på gymmet Studio S i Jakriborg, Hjärup, lördagen den 10 mars, när innertaket rasade ner. Michael
Borgström, som filmade händelsen med sin mobilkamera, arbetar som
dansinstruktör och höll en lektion i breakdance när raset inträffade.
Kollegan Evelyn Jepsen tipsade, och fick en belöning på 5 000 kronor.
Michael Borgströms film på takraset belönades med 5 000 kronor.

MUSKEL
Ordet muskel är bildat av det latinska musculus, med
betydelsen ”liten mus”. Forskarna tyckte helt enkelt att
den arbetande muskeln påminde om en liten mus som
rände omkring under huden.

FLYTANDE FITNESSCENTER

KÄLLA: WWW.RESEARCH.HYMS.AC.UK

STÖLDER PÅ GYMMET
The Real Hustle är ett BBC-program, vilket har visat hur gymbedragare går till väga för att tömma ditt skåp! Se och lär, så att du
undviker att bli bestulen på gymmet, där bedragaren snor ditt lås
och nycklar!
www.youtube.com. Sök på ”Locker room rip-off”

Freedom of the Seas, världens största passagerarfartyg, som i
princip kan frakta ett medelstort samhälle (har kapacitet för 4 370
passagerare) är sjösatt. Det har bl a utrustats med världens största,
flytande fitnesscenter. På dryga 900 m2 kan du träna, medan du
flyter fram över havet. Dessutom finns det bl a en stor klättervägg
uppför en av skorstenarna. Turerna utgår från Miami, Florida.
Se det fantastiska fartyget på www.freedomoftheseas.com

NAUTILUS GRUNDARE DÖD
MADONNA TRÄNAR HEMMA
Madonna tränar, om du till
äventyrs inte har uppmärksammat att denna världsstjärna är i god form. I en
intervju för amerikanska
Times Magazine berättar
hon att den nya träningsfavoriten är Cardio Wave.
Och naturligtvis har hon
skaffat hem en maskin
till Beverly Hills, Kalifornien, för att kunna träna då
andan faller på.

Arthur A Jones, grundaren av Nautilus, avled i sitt
hem i slutet av september, åttio år gammal. 1970 introducerade han träningsredskap under märket Nautilus, vilka var de första att använda sig av varierande
motstånd under rörelsen. Namnet Nautilus tillkom
då den kam, i vilken motståndet utvecklades via en
kedja, påminde om formen på en nautilussnäcka.

AUTOGIRO
Månadskostnaden för ett autogiromedlemsskap kan i vissa fall innebära en effektiv ränta om upp till 20 % årligen. Då i relation till vad
det skulle kosta om man lägger ut summan för årsmedlemskapet på en
gång. Detta gäller dock långt ifrån alla träningskedjor och anläggningar. Men kontrollera fakta, innan du tecknar avtal.
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Nå

toppen

VI PRESENTERAR:
SUMMIT TRAINER
Flexibel, naturlig och mjuk träning.
SummitTrainer från Life Fitness är en kombination av det bästa
med allsidig träning och klättring i en och samma lättanvända
produkt. Avsedd för användare på alla nivåer.
Flexibel steglängd ger oöverträffad variation.
Naturliga rörelser, lätt att använda också för nybörjare.
Mjuk övergång från snabba steg till stora kliv.
Vill du nå toppen? Kontakta Motionskompaniet i dag.

021- 30 11 00 MOTIONSKOMPANIET.SE

©2006 Life Fitness, en del av Brunswick Corporation. Med ensamrätt. Life Fitness är ett varumärke som tillhör Brunswick Corporation. USC-042-06 (07.06)
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