
Friskis fyller 40 år!
Friskis&Svettis 40-årsjubilerar och firar med stort tårtklas på F&S Stockholms alla anläggningar på
födelsedagen fredag 11 maj. Festen fortsätter under hela året.

Det var i Stockholm allt startade. På premiärpasset 11 maj 1978, på nuvarande F&S City, Mäster Samuelsgatan 20, kom en
enda person. Idag är Friskis&Svettis Sveriges största idrottsförening med 551 000 medlemmar, varav drygt 89 000 i
Stockholm. Och äventyret har bara börjat.

Friskis&Svettis är varken i träningsbranschen eller hälsobranschen, utan en mötesplats för människor med olika ålder,
bakgrund och livsstil. Lusten till rörelse har inspirerat, engagerat och förändrat sedan 1978. 

- Det viktigaste med Friskis är inte träningen utan filosofin, säger Friskis&Svettis grundare Johan Holmsäter, och fortsätter: Självkänsla och
hälsa går hand i hand.

F&S Stockholms nyvalde ordförande Andreas Strömberg säger:

- Min vision är att vi ska bli bäst på att veta hur stockholmarna mår. Varje dag, året runt bidrar vi i föreningen till ett Stockholm där fler mår lite
bättre.

Friskis&Svettis träning 1978-2018
Från 70-talet första jympapass med "J" till årets nyhet Step explode har ledordet varit TILLSAMMANS. Det som var nytt 1978 med att män och
kvinnor tränade tillsammans till musik, är självklart idag. Friskis startade med Jympan, men har idag äver 70 olika träningsformer. Bara i F&S
Stockholm erbjuds mer än 900 träningspass varje vecka. Föreningen arbetar vidare enligt devisen Tillsammans för hela Sverige i rörelse. 

40-årskalas fredag 11 maj
Den 11 maj är Friskis officiella födelsedag då alla är välkomna på tårta. Kalaset är startskottet för en turné då träningsfesten fortsätter till alla
F&S Stockholms 17 anläggningar. Det bjuds på extra mycket träning, föreläsningar, pop-uper, flashmobs, utställningar och discokvällar runt om
i Stockholm. Alla datum och aktiviteter finns här.  

För mer information kontakta PR-ansvarig Josefin Engfelt.

Josefin EngfeltPR-ansvarig+46 8 429 70 43josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se
F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med cirka 89 000 medlemmar och drygt 1 700 funktionärer. F&S Stockholm erbjuder
ett stort och varierat utbud med över 70 olika träningsformer och drygt 900 träningspass i veckan. För mer information:
www.sthlm.friskissvettis.se


