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Vi vill börja med att säga tack för att ni hjälper oss bli ännu bättre på det vi gör så er 

träning kan bli ännu bättre! 

 

Här kan ni läsa de olika kommentarerna som kommit in och även svaren vi ger 

på dessa kommentarer: 

o Mycket pigg och glad instruktör i AquaZumban. Hennes energi smittar. Skulle vara 

kul med högre musik och att Natalie skulle ha mikrofon för ännu mera feeling. Riktigt 

roligt och bra träning! 
- Tack för att du tycker att jag ger energi! Jag vill så gärna ge er alla en bra och rolig 

upplevelse utöver träningen! Jag kan bra testa ha mikrofon (men lär säkert bli lite lätt 

irriterad på den då den antagligen kommer flaxa omkring mig haha) om det finns någon 

tillgänglig på Mariebad. Jag pratar dock inte så mycket under själva passets gång. Inom 

’’vanlig’’ Zumba® ska man dock ej använda mikrofon, inom Aqua Zumba® kan man bra 

göra det om man använder sig av mycket verbal cueing. Högre musik skulle jag också vilja 

ha, dock är den jag har nu på max volym både på telefonen och på stereon. En simhall är 

inte den bästa av världar för just olika pass med musik, men roligt ändå är det! Jag har dock 

tänkt införskaffa en större i något skede men samtidigt behöver jag se hur länge denna 

klarar fukten då klimatet inne i simhallen kanske inte helt 100 passar elektronik       

o Jag är väldigt glad att ni drar Calisthenichspassen och hoppas så klart att det 

fortsätter! 
- Självklart fortsätter vi med calisthenics både som PT och gruppträning! Vi har planer att 

utvidga till avancerad calisthenics (mera teknik och för dem som vill verkligen förbättra 

olika moment som handstående, muscle ups osv). Självklart kommer vi att fortsätta med den 

sortens calisthenics kurs vi i dagsläget drar.  

o Ni är duktiga 

- Tack så mycket! Roligt att höra       

o Jättetrevlig zumbaledare 

- Tack, gör mitt bästa för att ni alla ska få en bra upplevelse!       

o Gärna längre giltighet på flergångerskorten. 
- Giltighetstiden på 10 ggr korten är giltiga en termin åt gången, detta för att priserna 

skiljer mellan inomhus och utomhus passen. Giltighetstiden finns även där för att ge dig som 

deltagare en extra push att ta dig till passen och få din träning gjord! 

o Du är duktig på det du gör 
- Tack! 

o Aqua zumban är jätterolig! 
- Så roligt att du tycker det! Vi ses på Aqua Zumba®! 

o Utbudet kan ju alltid utvecklas vart efter efterfrågan kommer (Är du nöjd med 

utbudet vi har idag?) 
- Det ska vi se till att göra! 

o Ev 60 minuters pass känner jag (Är du nöjd med passet Aqua Zumba?) 
- Grund tiden i Aqua Zumba® är 45 minuter och man kan variera den beroende på 

temperatur i vattnet. Det som kan ske med ett längre pass är att ni som deltagare kan börja 

få kallt. Nu är vi dock i en varm pool men sedan är det individuellt hur mycket man som 



 

deltagare tar i. Det är även viktigt att ni som deltagare dricker ordentligt, vilket jag noterat 

att alla kanske inte gör. Sedan är denna tid mest också för oss instruktörer då klimatet i 

simhallen inte är det bästa; det är varmt, fuktigt och sämre luft. Jag kan prova i något skede 

att ha ett längre pass för att se hur jag själv skulle orka och hur ni skulle uppleva det!  

o Underbart skönt (Är du nöjd med passet Aqua Zumba?) 
- Perfekt! 

o Efterfrågan är stor, alternativt ha flera tillfällen/vecka i mbad (Var önskar du att 

Aqua Zumba passen skulle vara?) 
- Vilken tur att det nu finns 2 pass i veckan på Mariebad! 

o 2 tillfällen/vecka aqua zumba, svårt att få till det när man jobbar 3 skift (Vill du ha 

mer av något pass?) 
- Nu finns det 2 pass i veckan så hoppas det passar dig ännu bättre nu! 

o Annan gruppträning (Vill du ha mer av något pass?) 
- Låter som en toppenidé, hösten skall snart planeras! 

o Tränar på 2 andra ställen så jag är nöjd med az (Önskar du något helt nytt av utbud 

inom pass/kurser?) 
- Låter bra det med! Du är ändå välkommen på våra andra pass och eventuella nya pass 

som kan dyka upp på schemat! 

o Något som är snällt för oss med led/rygg problem (Önskar du något helt nytt av 

utbud inom pass/kurser?) 
- Detta ska vi såklart kolla upp! 

o Annan gruppträning (Önskar du något helt nytt av utbud inom pass/kurser?) 
- Samma svar här: Låter som en toppenidé, hösten skall snart planeras! 

o Flera alternativ/vecka (Är du nöjd med tiderna vi erbjuder?) 
- Är inte helt säker på vilka pass du tänker på eller om du menar helt nya pass. Men vi ska se 

över olika alternativ på pass! 

o Nja, hade Aqua Zumba efter kl 20:00 och det var riktigt skönt att få avsluta dagen så 

(Är du nöjd med tiderna vi erbjuder?) 
- Nu får du avsluta dina torsdagskvällar med Aqua Zumba®! 

 

 

Tack för era svar! Hoppas ni är nöjda med våra svar till er! Det går alltid bra att kontakta oss 

om önskemål, feedback eller andra funderingar fast enkäten är avslutad! 

 

Kom ihåg att hålla koll på hemsidan då allt inte finns att hitta på sociala medier  

www.mifitness.net  info@mifitness.net  poppe@mfitness.net  natalie@mifitness.net  

 

 

 

Vi ses på något av passen, 

Poppe & Natalie 
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