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Et utendørs treningskonsept for folket 



Nordic Training er utviklet gjennom mange års erfaring med bruk 
av naturen som helsestudio. Vi trener alle basiskvalitetene som er 
essensielle for god fysisk form og helse. Annie Manshaus Lingjerde 
har med sin unike kompetanse hentet ut det beste fra to verdener i 
utformingen av konseptet: idrettens resultatfokus og helseperspektivets 
fokus på riktig og funksjonell belastning av kroppen. Individuell 
tilpasning, motivasjon og mestring står også sentralt i dette helhetlige 
treningskonspetet.

Nordic Training er et utendørs treningskonsept for folket!

Flere bør oppdage mulighetene som finnes i Nordic Training. 
Kurset var veldig bra.  - Ernæringsfysiolog Kirsti Bjerkan

Hva er det geniale med Nordic Training?
 Nordic Training er en utendørs treningsform som gir knallbra resultater: bedre  
 helse og fysisk form!

 Nordic Training er solid forankret i fagkunnskap og lang praktisk erfaring

 Nordic Training er fleksibelt, variert og effektivt og passer for et bredt spekter  
 av befolkningen

 Nordic Training krever lite utstyr

 Å trene ute, kontra inne, gir en tilleggsgevinst både mentalt og fysisk

Bli Nordic Training instruktør du også! 
Treningsmetodene i Nordic Training er satt i system for å hjelpe 
fysioterapeuter, treningspedagoger, lærere og helsepersonell et steg 
videre i å tilby utendørstrening med høy kvalitet. Kursansvarlig, Annie 
M. Lingjerde, er fysioterapeut, tidligere toppalpinist, har mellomfag 
fra Norges Idrettshøgskole og en dobbel Bachelor i psykologi og 
kommunikasjon fra USA. Hun har sertifisert instruktører fra hele Norge 
siden 2010.



Annie Manshaus Lingjerde 
Fysioterapeut / BA psykologi og kommunikasjon

Telefon: 92 83 65 63
E-post: annie@nordictraining.no 
Velkommen til å ta kontakt!

Instruktørkurs i Nordic Training

Kurset går over 3 dager, arrangeres vår og høst og består i:

 Treningslære for utholdenhet-, styrke- og smidighetstrening

 Øvelser de ovennevnte kvalitetene med og uten Nordic Walking staver og  
 treningsstrikker

 Praktisk trening i egenferdighet og det å undervise/rettlede andre

 Pedagogiske metoder for å styre intensitet når formnivået i gruppen spriker 

 Skadeforebygging

 Vurdere muligheter og risiko i terrenget

 Hvordan skape trivsel og motivasjon

 Praktisk prøve med evaluering for sertifisering

Oppfølging av sertifiserte instruktører 
Med jevnlige mellomrom arrangeres samlinger for sertifiserte 
Nordic Training instruktører. Hensikten er å videreutvikle deg som 
instruktør for å skape motivasjon i ditt virke og sikre god kvalitet på 
treningstimene.

Egne, interne inspirasjonsdager og kurs kan også arrangeres!

Besøk www.nordictraining.no  
for kurstider, priser og påmelding!
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“Jeg vil inspirere og hjelpe 
mennesker til bedre helse og  
et rikere liv gjennom bevegelse, 
bevisstgjøring og mestring”


