
Medlemskap hos 
CrossFit 162 West 
Dags för något nytt! Med ett medlemskap hos oss 
satsar du inte bara på ditt livs träning utan ditt livs 
hälsa! Och vi satsar på dig, med dig!

STEG 2 - Personlig Träning 
Nästa steg är att boka in ett antal individuella 
träningstillfällen med en coach. 


Dessa tillfällen är 30 minuter långa och här går vi 
igenom en hel del av de basrörelser och övningar 
som du behöver ha kännedom och bekantskap 
med för att på snabbast möjliga sätt kunna 
komma in i gruppträningen. 


Vid dessa tillfällen får vi också möjlighet att följa 
upp hur ditt stretchprogram fortlöper och efter 2-3 
veckor brukar denna process vara klar och du kan 
köra igång med gruppträningen. 


Processen i sig är samma för alla som vill börja 
träna här men hur många sådana tillfällen det blir 
beror på din egen träningsvana och bakgrund, 
lägsta antal tillfällen är 6 för att säkerställa att de 
viktigaste delarna gåtts igenom.

STEG 1 - Samtal och 
Screening 
Vi är en klubb som värnar om våra medlemmar. 


Vi håller medlemstalet lågt för att vi vill ha en 
nära relation till dig som medlem och för att vi 
vill värna om den familjära känslan. 


Detta återspeglas också i hur vi inleder 
processen med dig som medlem. 


När du ansökt om medlemskap hos oss 
kommer vi att ta hand om dig på bästa möjliga 
sätt och det första vi gör är att ha ett inledande 
samtal kring målsättningar och allmänt 
hälsoläge. 


Därpå följer en STAC-screening för att kolla av 
rörlighet, stabilitet och andningsfunktion. 


Screeningen ligger sen till grund för ett stretch- 
och styrketräningsprogram som är helt 
anpassat efter dig och dina behov.



EN GEDIGEN PROCESS 
Det vi beskrivit är en gedigen process med fullständigt 
fokus på att du ska få bästa möjliga start hos oss och 
på att du långsiktigt ska få bästa möjliga utveckling.


Många års erfarenheter av träning har lett fram till 
denna process, det handlar inte bara om att lära sig 
övningar utan det handlar om förståelse kring varför vi 
gör som vi gör, det handlar om att stärka din 
självkänsla och att öka ditt commitment. 


Du kan lita på att du blir omhändertagen, på att du får 
möjlighet att ställa alla möjliga frågor, på att du får tips 
och råd som helt utgår från dig och din situation och 
på att alla coacher i vår klubb kommer att ha bra koll 
på dig.


KOSTNADEN för denna process, med 

screening och PT-halvtimmar, är utslagen över dina 
första 3 månader som medlem och därför är 
medlemsavgiften förhöjd denna period.  
Detta PT-paket med 6x30 minuter kostar 3000:- och du 
kan välja vilken betalningsmetod som passar. Du kan 
betala hela kostnaden för denna process på en gång, 
eller dela upp den på dina första 6 månader. Delar du 
upp den på 6 månader så betalar du alltså 1590:-/mån 
i dessa 6 månader och därefter har du ordinarie pris 
1090:-/mån.


Processen kan också genomföras parvis eller i grupper 
om max 3 personer om ni är flera som vill börja 
samtidigt.


Screeningavgiften är inte inkluderad i priserna ovan så 
att du själv kan välja vilken slags screening du vill ha. 

STEG 3 - Livslångt 
engagemang! 
Vårt omhändertagande slutar inte där, vi kommer 
att fortsätta att följa upp och säkerställa att du 
trivs hos oss och med din träning. 


Minst 2 gånger per år har vi Goal Reviews med 
alla våra medlemmar. Du har då ett enskilt samtal 
med din coach för att få hjälp att formulera mål 
eller att strukturera upp ditt liv så att träningen 
har en given plats. 


Allt handlar om kontinuitet, alla traditionella gym 
vet att stora delar av deras medlemsantal 
omsätts under ett år men vi är inte en sådan 
anläggning. 


Vi vill ha aktiva medlemmar som lär sig mer och 
mer om träning och som staplar kloka beslut på 
varandra, detta kommer leda till ett hälsosamt 
och aktivt liv hela livet. 


Välkommen med din ansökan!


ANSÖKAN 
Kontakta oss via formuläret på vår hemsida: 

www.crossfit162west.se 

Via e-post till: 

info@crossfit162west.se 

Eller kom förbi boxen: 

Skattegårdsvägen 130 

16250 Vällingby 

MER INFORMATION 
Se mer om vår screening process på YouTube 
här. Videon går också att hitta på vår Facebook 
sida.


Läs mer om personlig träning och vårt urval av 
screeningar genom att klicka in på vår hemsida 
www.crossfit162west.se och sen välja fliken 
”Tjänster” - eller du kan klicka här och komma dit 
direkt.


Kolla vår Facebook sida för fler videos och mer 
information om oss!


Vill du prata med en coach om dina möjligheter? 
Välkommen att komma förbi boxen, så bjuder vi 
på kaffet!
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