
Du som fått ParkinsonDiagnos,
prova på boxningsträning!

För träning av Parkinsonsjuka samarbetar vid med Narva Box-
ningsklubb i Stockholm, som har utvecklat träningsmetoder som 
är anpassade för personer som fått diagnosen Parkinson. Inspira-
tion har hämtats från Rock Steady Boxing i USA, där man på ett 
stort antal boxningsklubbar har träning för personer med diagno-
sen Parkinson. Det har visat sig att regelbunden, intensiv träning 
verkligen ger resultat. Träningen ger mer styrka samtidigt som 
koordination, balans och rörlighet förbättras.
Välkommen till en stimulerande form av träning.

Välkommen till oss på Örebro Boxningsklubb

Örebro Boxningsklubb
Lertagsgatan 2, 703 47 Örebro. 
Kontakt: Kamran Kabinejad ▪ Tel. 0736 49 62 68 
e-post: kamran@orebrobk.se eller info@orebrobk.se 
Besök oss gärna på: www.orebrobk.se 
Facebook: Örebro boxningsklubb 
Instagram: orebrobk

PD BOXNINGSTRÄNING: Måndagar kl. 13.00-14.00.
Tegelbruket i Örebro, Lertagsgatan 2

Träningsavgifter: 800:-/termin eller 50 kr per gång
Medlemsavgift: 100:-/termin. 

(Medlemsavgiften måste du betala för att vår försäkring ska gälla för dig.)

Tränare: Kamran Kabinejad, Andrew Crows (bilden) 

samt Ismail Taki. I övrigt några bilder från vår träning.



Vi har ingen övre åldersgräns för hur länge man kan hålla på att 
träna. Den enda grundförutsättningen är att, du som vill träna, 
kan ta dig till den aktuella boxningslokalen.

OBS! Inga slag mot 

huvudet förekommer.

På boxningsklubben finns all utrustning.
Du behöver bara klä dig som för ett motionspass.

PD Boxningsträning passar alla åldrar och träningen anpassas 
individuellt efter vars och ens förutsättningar. Det medför att 
övningarna passar alla, oavsett ålder och fysiska förutsättningar. 



Stor variation gör att träningen alltid känns meningsfull.



Röster från två som tränar

David Löhr
”Den bästa träningen för mig, är 
den som blir av. Ingen sport eller 
träning är så lämpad för mig med 
Parkinson som boxningsträning.
Jag får alla övningar jag behöver 
på varje träningspass. Koordi-
nation, styrka, balans, kognitiva 
övningar, explosivitet, kondition. 
Men det viktigaste är, att jag inte 
känner mig som en patient eller 
brukare jag har blivit en fighter 
som slår tillbaka mot Parkinson.”

Jag slår tillbaka mot Parkinson!

Margareta Lilliestråle
”Jag har tränat boxning på Nar-
va Boxningsklubb sedan novem-
ber 2015. Att träna boxning hjäl-
per mig enormt i vardagslivet. 
Den här träningen gör mig star-
kare och snabbare och motverkar 
sjukdomens negativa utveckling. 
Dessutom är det jättekul.”

Förbättrar mitt vardagsliv.

i samarbete med

Projektet genomförs
med stöd av Arvsfonden

Vi har hämtat inspiration från
Rock Steady Boxing i USA



Besöksadress och postadress:
Eventuell vägbeskrivning. Kan karta behövas?
Telefonnummer:
E-post:
Hemsida:
Eventuell annan information:

En passiv livsstil är förödande
för dig som drabbats av Parkinson!

Kom och träna hos oss.

Träningstider:
Medlemsavgift/år: XXX kr

Träningsavgift/halvår: X XXX kr

Bild eller bildkollage från klubben!

◄Sista sidan

◄ Fixa till bild/er och eventuella bildtexter och mejla

◄ Mejla komplett text.

◄ Mejla komplett text och eventuell kartbild.

Logo in här


