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Vilka 
är vi?  

Christer Skog är fd. förbundskapten för svenska 
längdskidlandslaget för herrar. Han är den förbunds-
kapten i världen som haft flest längdskidlandslag och 
har bland annat tränat Storbritannien, Sverige, 
Australien och USA. Utöver skidor är Christer även 
världsmästare på cykel genom Europa. Han är en 
eftertraktad coach och föreläsare och ledare på bla 
Springtime och Topphälsas träningsresor. 

Trailfulness
Vad är det? Alla vi som älskar den 
svenska naturen i nästan alla årstider 
vet att sticka ut och springa eller 
vandra i den svenska skogen är mycket 
mer än själva löpningen – den ger oss 
närvaro i nuet och är renande för både 
kropp och själ. Det är inte tempo och 
prestation som är det viktiga, utan det 
är löparupplevelsen i naturen i sig som 
är målet. Vi kallar det trailfulness.

Följ med på denna trailfulnesshelg så 
kommer dina framtida möten med 
naturen ge en ny dimension.

Kent Vikström är löpcoa-
chen som ger dig en upple-
velse utöver det vanliga. 
Kent brinner för traillöp-
ning. Här är inte tempot och 
prestationen det viktiga, 
utan det är löparupplevel-
sen i naturen i sig som är 
målet. Han har utvecklat 
träningsformen trailful-
ness och leder traillöpar-
grupper, föreläser och har 
flera trail- & ultralopp med 
sig i bagaget, ex Swiss 
alpine marathon, Sörmland 
Ultra. Han är certifierad 
löpcoach och utbildar sig i 
år även till mindfulnessins-
truktör.



Välkommen till ett unikt havsnära naturre-
servat på Hornslandet utanför Hudiksvall 
(2,5 timmar med tåg från Stockholm). Den 
varierade miljön, det avskilda läget och den 
högklassiga anläggningen Hölick Havsresort 
& SPA ger perfekta förutsättningar för en 
Trailfulness get away!

Var? 



Vad ingår i 
priset? 

Mindfulness & traillöpningar/ 
vandringar på natursköna Horns-
landet plus olika överraskningar 
såsom cykla mountainbike i 
naturmiljö.  Högklassigt boende 
samt frukost, lunch och middag 
från fredag kväll till söndag 
morgon. Våra föreläsningar 
kommer hållas på lokalerna för 
Hölick Pool och SPA där ni också 
har fri tillgång till bastu och 
pooler mm. 

Det som ej inkluderas i priset är 
det du väljer att dricka till 
måltiderna samt transport till 
platsen. 

Anmälan, 
pris mm

Anmälan görs till info@holick.se.
Har du frågor, funderingar går det 
jättebra att maila till mail@kentviks-
trom.se alt coachskog@gmail.com.

Pris: 3,500/person
För de deltagare som bor i närområdet 
och ej önskar boende blir priset 2,195 
kr/person (för delat dubbelrum). 

Senaste anmälningsdag  är 7 september.


