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ISBJÖRN på Naturkompaniets ”Testival”
vid evenemanget BJÖRNTUREN
Välkommen till BJÖRNTUREN Testival den 13 juni som äger rum i samband med Naturkompaniets
vandringsevenemang BJÖRNTUREN, en 46 kilometer lång vildmarksinspirerad vandring på
Sörmlandsleden i Stockholm. Vid BJÖRNTUREN Testival som äger rum vid Rudans Friluftsgård i
Haninge den 13 juni mellan klockan 12.00 – 17.00 är ISBJÖRN med och visar sina friluftskläder för
barn mellan 0-14 år. Dessutom bjuds på en tipspromenad och två fartfyllda träningspass för hela
familjen där naturen och den egna kroppen används som redskap.

Testivalen anordnas på de övre ängarna intill Rudans friluftsgård i Handen. Här ligger också
nattlägret för alla som ska gå Björnturen.
- Håll utkik efter ISBJÖRN på Testival-området. Vi arrangerar en tipspromenad på temat djur och
natur där fina priser kan vinnas. Vid två olika tider håller träningsinspiratörerna Milla Åkerlund och
Anna Lissjanis ett fartfyllt pass för stora och små i alla åldrar där naturen och den egna kroppen
används som redskap. Vi är jätteglada att tillsammans med Naturkompaniet få vara med och
inspirera fler familjer att spendera mer tid i naturen – väldens bästa lekpark, säger Camilla Schmidt,
Sverigechef på ISBJÖRN of Sweden.

ISBJÖRN på Björnturen Testival:
Kl 12.00 – 17:00 – Känn och kläm på ISBJÖRNS friluftskläder för barn mellan 0-14 år
Kl 12.00 – 17:00 – Välkommen på ISBJÖRNS tipspromenad med chans att vinna fina vinster
Kl 13.00 - Get out to work out Family med träningsinspiratörerna Milla Åkerlund och Anna Lissjanis
Kl 14.00 - Get out to work out Family med träningsinspiratörerna Milla Åkerlund och Anna Lissjanis

Get out to work out Family är ett fartfyllt pass för stora och små i alla åldrar där naturen och
den egna kroppen används som redskap. Olika varianter på övningarna visas så att alla verkligen kan
vara med. Det viktigaste är att röra på sig och ha kul tillsammans. Naturens redskap kompletteras
med bland annat gummiband och hopprep. Passen håller på i cirka 30 minuter.
Milla Åkerlund och Anna Lissjanis arrangerar löpande lyckosamma träningsevenemang med ett stort
fokus på att träna hela familjen tillsammans. De driver träningsbloggarna www.coachmilla.com och
www.trendotraning.se

Läs gärna mer om BJÖRNTUREN och BJÖRNTUREN Testival inklusive tider och vägbeskrivning.
Följ oss på ISBJÖRN of Swedens Nyhetsblogg, på Facebook samt Instagram #isbjornofsweden.
Höglupplösta bilder finns att ladda ner här.
Läs mer om ISBJÖRNS mijöprofil.
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ISBJÖRN of Sweden grundades år 2005 och är ett svenskt outdoor- och skidvarumärke som erbjuder
marknadens bästa tekniska funktionskläder för barn åldern 0-14 år. I alla led med omsorg om
naturens resurser och med hållbara produkter och rätt materialval. ISBJÖRN finns i nuläget etablerat
i 13 olika länder i Skandinavien, Europa, Japan, Ryssland och snart även i Kina och Sydkorea.
www.isbjornofsweden.com
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