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Premiär för F&S Parkträning & After park  

 

 

 
12 juni-20 augusti kan stockholmarna träna allt från dans och yoga till löpning och 

styrketräning i tre av stadens parker. Årets träningsnyhet är Familjefys. Nytt är också 

After park i Rålambshovsparken vid sex tillfällen, för alla som vill hänga kvar på 

picknick efter träningen. 

 

Parkträning är en drygt 35-årig Friskis-tradition. Varje sommar bjuds alla stockholmare på 

gratis träning, i år i Rålambshovsparken, på Skarpnäcksfältet och i Lillsjöparken, 
Abrahamsberg. Premiär 12 juni och avslutning 20 augusti med nyheten After park för alla 

som vill stanna kvar för att äta och umgås efter passet. Friskis food truck serverar mat och 
dryck till kompispris.  
 

- Vi utökar F&S parkträning med ännu bredare utbud och mer häng i år, säger Maggie 
Kindberg som projektleder F&S Stockholms parkträning 2017. Hon fortsätter: Att chilla är 
lika viktigt som att träna! 

 
 



Träningsformerna 

F&S Stockholms ideella ledare erbjuder Jympa, Dans, Core, Yoga, Flex, Cirkelfys och årets 
nyhet Familjefys. Dessutom upprepas fjolårets succéer Running kvalitet och Crosspass med 

start och slut i parken. 
 
Tider och schema 

Parkträningspassen börjar alltid 18.00. Aktuella dagar och pass finns på 
www.sthlm.friskissvettis.se Ingen bokning krävs.  

 
After park i Rålis 

I år sätter Friskis guldkant på parkträningen i Rålambshovsparken med After park. 

Stockholmarna kan låna en picknickfilt och köpa något att äta och dricka i Friskis foodtruck. 
Alla som vill stanna kvar kan äta, snacka, spela kubb och njuta av sommaren tillsammans. 

 
Datum och tid för Friskis After park: Måndag 12, 19 och 26 juni, samt 7, 14 och söndag 20 
augusti. Alltid 19.00. 

 

Tema tillsammans 

Andra nyheter för sommaren är att F&S Stockholms medlemmar kan ta med sig en 
träningskompis som får träna fritt på alla F&S Stockholms anläggningar samt gå två för en 
hos PT i juni, juli och augusti. Medlemmarna har också sommarbonus och tränar fritt i F&S-

föreningarna i storstockholm, Göteborg och Malmö hela sommaren. Mer om vad som händer 
när folk tränar tillsammans finns på 

http://www.sthlm.friskissvettis.se/Bli_medlem/Tillsammans.aspx 

 

För mer information  

Josefin Engfelt, pressansvarig Friskis&Svettis Stockholm, 0708-48 81 82  
 

Om Friskis&Svettis Stockholm  
F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med 92 700 medlemmar och 1 700 
verksamma funktionärer. F&S Stockholm erbjuder ett stort och varierat utbud med över 70 

olika typer av träning och totalt finns det drygt 900 träningspass i veckan. För mer 
information: www.sthlm.friskissvettis.se  
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