
Nyemission & Inofficiell handel

 Må bättre, 
lev längre!

 Hälsa på internet – när man vill och kan
•	 Ett	unikt	koncept	för	total	hälsa	
•	 Starka	partners	med	kända	varumärken
•	 Ett	stort	antal	kända	specialister	och	experter
•	 Lönsamt	från	start
•	 HälsoLandslagets	aktier	kommer	handlas	i		 	 	 	 	 	

beQuoteds	OTC-system	from	31	maj
•	 Teckna	aktier	och	bli	medlem	i	HälsoLandslaget	
	 samt	erhåll	upp	till	50%	rabatt	på	våra	Camps,	
	 för	mer	info	se	hemsidan

Denna trycksak medföljer som bilaga till tidningen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på E-Livsstil Nordic AB (publ) unä till HälsoLandslaget AB



Nyemission & Inofficiell handel 
HälsoLandslaget AB (publ)

HälsoLandslagets målsättning
Ett	stort	team	av	landets	ledande	experter	och	specialister	har	gått	samman	för	att	
hjälpa	så	många	människor	som	möjligt	att	uppnå	sina	hälso-,	vikt-	och	träningsmål!
HälsoLandslaget	blir	en	viktig	resurs	för	en	positiv	utveckling	av	svenska	folkhälsan.	

Hälsoindustrin	står	inför	de	största	utmaningarna	och	bästa	möjligheterna	någonsin!	Med	en	modern	
kommunikation	i	webbfilmformat,	tillgänglighet	när	man	vill	och	kan,	och	detta	till	ett	unikt	pris,	ges	
helt	andra	möjligheter	än	vad	som	erbjuds	inom	hälsoindustrin	idag.	

Fokus	är	HälsoLandslagets	unika	helhetssyn	¨Total	Hälsa¨,	kost	&	näring,	mat	&	recept
mental	coaching	&	motivation,	motion	&	träning,	förebyggande	rehabträning	samt	medicinsk	hälsa.

Villkor och erbjudande

Teckningskurs 
3	kr/aktie

Minsta	post  
2.000	st

Teckningstid  
28	april	–	12	maj	2010	

Tilldelning  
Avräkningsnota	skickas	ut	senast	
14	maj	2010	

Likviddag  
Senast	19	maj	2010

Emissionsvolym 
5.000.000	kronor	fördelat	på	1.666.667	
aktier.
Före	emissionen	uppgår	antalet	aktier	
till	5.000.000	st.
Vid	full	teckning	kommer	antalet	
utestående	aktier	vara	
6.666.667	st	aktier.	Det	finns	endast	ett	
aktieslag.

Anmälan	och	teckning 
Skall	ske	genom	ifylld	anmälningssedel	
på	sista	sidan	i	detta	dokument.

Inofficiell	handel 
31	maj	i	beQuoteds	OTC-system

Risk	 
Investeringar	i	aktier	är	förenat	med	
risk.	Investeringen	kan	medföra	att	hela	
eller	delar	av	kapitalet	går	förlorat.

•	 Samarbeten	med	Lokaltidningen	i	Skåne,	
Blekinge	och	Småland	med	ca	700.000	
läsare

•	 TV	och	andra	media
•	 Reebok		 	
•	 Casall

•	 Suunto	 	
•	 Bagheera
•	 Motionslopp		
•	 Atomic	 	 	
•	 Wilson

Några av våra experter
Mattias Sunneborn Coach	och	hälsotränare	som	vunnit	21	SM	guld	i	friidrott
Yannick Tregaro 	 Tränare	åt	bl	a	OS	Guldmedaljörerna	Christian	Olsson		 	
	 och	Kajsa	Bergqvist
Agne Bergvall	 Tränare	åt	bl	a	Carolina	Klüft
Gert Klötzke	 Kock,	krögare,	gastronomi	Professor,	författare	och	tidigare			
	 längdskidlandslagets	kockcoach	med	två	OS-GULD
Torgny Mogren 	 En	av	våra	största	längdåkare	genom	tiderna,	OS-	och	VM-GULD	
Vésteinn Hafsteinsson		 Fyrfaldig	olympier	inom	friidrott	med	bl	a	isländskt	rekord.	Två	OS		
	 deltagande	som	tränare	med	meriter	som		OS-GULD	och	VM-GULD	
Emma Gren 	 OS-deltagare	i	friidrott
Bengt Rilegård	 Naprapat	åt	TV,	världsstjärnor	och	motionärer
Bo Dettner	 Internationellt	erkänd	specialistläkare

Inofficiell handel startar den 31 maj
E-Livsstil	Nordic	AB	(publ)	unä	till	HälsoLandslaget	AB	kommer	att	handlas	i	beQuoteds	OTC-system	med	
första	handelsdag	den	31	maj.	Inofficiell	handel	innebär	både	en	publik	marknadsplats	för	bolagets	aktieä-
gare	och	en	ökad	uppmärksamhet	för	bolaget	och	dess	verksamhet.	HälsoLandslaget	kommer	under	2011	
ansöka	om	listning	på	lämplig	marknadsplats.

Samarbetspartners 2009-2012
HälsoLandslaget	har	tidigt	identifierat	starka	samarbetspartners	inom	olika	livsstilsområden.	
Vi	har	idag	samarbeten	med	ledande	aktörer	på	exklusiv	basis	inom	olika	områden:



 HälsoLandslaget

Sammanfattning
HälsoLandslaget	grundades	2008	av	Thomas	
Lindell,	(nuvarande	VD),	Vésteinn	Hafsteinsson,	
Ronny	Kvist	och	Monica	NilsDotter.

Thomas Lindell	har	en	lång	och	mycket	
bred	erfarenhet	av	hälsoområdet,	både	som	
friidrottare	i	landslagsklass	och	entreprenör	
inom	hälsa.	Han	har	sedan	1990	genomfört	ett	
stort	antal	hälso-,	ledarskaps-,	kostinriktade	
utbildningar	och	konvent	inom	hälsa,	kost,	
ledarskap,	coaching,	rehab,	träning,	golf	och	
idrott	och	har	dessutom	drivit	flera	hälso-	och	
träningsanläggningar	i	Stockholm	(SergelGrup-
pen)	under	14	år.	SergelGruppen	var	under	
många	år	Stockholms	största	privata	alter-
nativ	gällande	helhetskoncept	inom	sjukvård,	
hälsovård,	träning	&	rehab.	TL	var	verksam	som	
VD,	instruktör	och	ansvarig	för	Sergel	Rehab	&	
Träning	(fyra	anläggningar)	och	ingick	i	Sergel-
Gruppens	ledningsgrupp.	SergelGruppen	såldes	
under	2004	till	Carema.

Vésteinn Hafsteinsson	Idrotts-	och	hälsofysio-
log,	utbildare,	personlig	tränare	och	coach.	Fyr-
faldig	olympier	inom	friidrott	med	bl	a	isländskt	
rekord.	Två	OS	deltagande	som	tränare	med	
meriter	som	OS-GULD,	OS-SILVER,	VM-GULD.	

Ronny Kvist	har	ett	stort	antal	landskamper	
inom	friidrott.	Han	har	också	varit	Svenska			
Friidrottsförbundets	förbundskapten	inom	kula	
och	diskus.	Han	har	ansvarat	för	flera	hälsoan-
läggningar	under	ett	flertal	år.

Monica NilsDotter	är	sjuksköterska	och	hälso-
vetare,	med	25-årig	yrkeserfarenhet	inom	både	
friskvård,	sjukvård	och	hälsa.

HälsoLandslaget	erbjuder	sin	publik	Internet-
distribuerad kunskap, inspiration och 
information	direkt	till	datorn	och	mobilen	inom	
viktbalans,	hälsa	och	livstilsträning.

HälsoLandslaget	står	för	en	unik	helhetssyn,	
”Total	Hälsa”,	vilken	bygger	på	kost,	mat,	
träning,	motivation,	coaching,	medicinsk	hälsa	
och	rehab.	

All	kunskap	är	tillgänglig	när	man	vill	och	kan!

HälsoLandslaget	erbjuder	sina	medlemmar	
ett	kommunikationskoncept	som	är	uppbyggt	
på	presentation	av	kunskapsmaterial	och	
information	genom	webbfilmer,	mobiltelefoni	
och	podcasts.	Medlemmarna	erbjuds	dessutom	
utbildning	och	inspiration	med	experterna	direkt	
genom	olika	hälso-,	livsstils-	och	trainingcamps	
och	inspirationsdagar.	

Affärsidé
Bakgrunden,	den	ökande	ohälsan	och	fetman	i	
framförallt	västvärlden	har	gjort	att	¨hälsomark-
naden¨	har	utvecklats	från	att	ha	varit	en	nisch-
marknad	för	initierade	entusiaster	till	att	idag	
omfatta	en	allt	större	del	av	befolkningen.	Allt	
fler	inser	vikten	av	regelbundna	hälsoinsatser	
för	förbättrad	prestationsförmåga,	bättre	viktba-
lans	och	allmänt	välbefinnande.	Hälsoproblem	
orsakar	stora	samhällsekonomiska	kostnader.
Intresset	för	ett	friskt,	hälsosamt	och	inspire-
rande	liv	är	stort	redan	idag	och	förväntas	öka	
mycket	kraftigt	under	de	kommande	åren.	

Intresset	för	att	komplettera	sin	träning	och	
hälsosatsning	på	anläggningen	med	insatser	
på	hemmaplan	är	stort.	Intresset	för	träning	
på	motions	och	träningsanläggningar	har	
aldrig	varit	större	men	ändå	är	inte	fler	än	
12-15	%	av	befolkningen*	medlemmar.	De	
allra	flesta	aktiverar	sig	1-1,5	gång/vecka.
Ett	flertal	anläggningar	kommer	att	ingå	i	ett	
samarbete	och	genomföra	en	förmedling	av	
HälsoLandslaget	till	sina	kunder.	

HälsoLandslaget	vänder	sig	således	både	
till	de	som	inte	tillhör	en	anläggning	samt	

till	de	redan	anslutna.	En	anledning	till	att	
förhållandevis	få	regelbundet	aktiverar	sig	
på	någon	hälso-	och	träningsanläggning	är	
den	välkända	tidsbristen.	Därför	har	nu	flera	
olika	leverantörer	intensivt	börjat	marknads-
föra	olika	produkter	och	tjänster	för	hemma-
marknaden.	Det	är	dock	få	människor	som	
använder	sig	av	sin	hemträningsutrustning	
under	tillräckligt	lång	tid	och	med	någon	
regelbundenhet.		Huvudanledningen	är	att	
man	saknar	inspiration	och	fungerande	
kunskapsmaterial.	En	stor	del	av	befolk-
ningen	är	också	påverkbar	och	vill	förändra	
och	förbättra	sina	liv	genom	rådgivning	om	
hälsa,	kost	och	träning	eller	intresserade	av	
att	ta	till	sig	livsstilsinspiration.	HälsoLands-
laget	fyller	här	en	optimal	roll!

HälsoLandslaget	är	också	en	viktig	resurs	
för	alla	som	har	ont	i	muskler	och	leder.	
Enligt	Belastningsskadeinstitutet	i	Gävle	kan	
hälften	av	alla	svenskar	ha	så	pass	ont	i	
muskler	och	leder	att	man	skulle	kunna	vara	
sjukskriven!	Vi	vet	att	anpassad	och	korrekt	
rehabträning	kan	förebygga	och	minska	
risken	för	många	av	problemen.	Det	handlar	
om	att	utföra	rörelser	rätt,	vilket	fungerar	
om	man	har	webbfilmer	att	följa,	givetvis	
med	ledande	rehabexperter.	
HälsoLandslaget	blir	en	resurs	i	ett	större	
perspektiv.	Under	2008	betalades	det	ut	
69,6	miljarder	kronor	för	sjuk-	och	aktivi-
tetsersättning	enligt	siffror	från	Försäkrings-
kassan*.	En	stor	del	av	dessa	kostnader	
handlar	om	belastningsskador	och	sjukdo-
mar	i	rörelseapparaten.	HälsoLandslaget	har	
ett	av	specialister	framtaget	program	för	att	
minska	dessa	kostnader.	

Företagshälsovården	är	i	behov	av	en	
modernisering	och	utveckling.	
Med	Hälsoprofilinstitutet	(HPI)	som	sam-
arbetspartner	kommer	HälsoLandslaget	
erbjuda	företag	att	teckna	medlemskap	för	
sina	anställda	med	ett	helhetsprogram	av	
vetenskapliga	tester	från	HPI	och	beprövade	
individuella	program	från	HälsoLandslaget.	

*	Källa:	Frisk,	Försäkringskassan
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HälsoLandslaget	hjälper	alla	nå	sina	drömmars	
vikt-	hälso-	och		livsstilsmål,	när	man	vill	och	kan!	
Hälsa	-	en	optimal	investering	för	framtiden!



VD-0rd

HälsoLandslaget
Hälsa på internet – när man vill och kan! 
HälsoLandslaget	hjälper	alla	nå	sina	drömmars	vikt-	hälso-	och	
livsstilmål	på	hemmaplan,	när	man	vill	och	kan!	
Hälsa – en optimal investering för framtiden!

Aldrig förr har intresset för hälsa och en aktiv livsstil 
varit så stort som idag! 
Samtidigt ökar ohälsan med överviktsproblematik och dess konsekven-
ser, olika livsstilssjukdomar, stressrelaterade tillstånd och problem i 
muskler som leder till stora samhälleliga kostnader och allvarliga och 
inskränkande livsproblematik för den enskilde! 
Många vill förbättra sin hälsa men saknar både kunskap, vägledning och 
tid. Osäkerheten och okunskapen förstärks av den mediala översvämning 
av olika och ofta motsägelsefulla budskap som pågår.

HälsoLandslaget är svaret! 
Vi	har	samlat	ett	unikt	stort	antal	ledande	experter	och	specialister	under	nam-
net	HälsoLandslaget.	Den	mångåriga	erfarenhet	och	kunskap	våra	experter	har,	
av	att	dagligen	hjälpa	allt	från	OS-guldmedaljörer	till	vanliga	människor	till	ett	
bättre	liv,	blir	nu	direkt	tillgänglig	för	alla	våra	medlemmar.	
Oavsett	vilket	personligt	mål	våra	medlemmar	har	med	sin	vikt,	hälsa	eller	livs-
stil	kan	man	här	få	den	bästa	hjälpen,	inspirationen	och	kunskapen.	Var	man	än	
bor,	när	som	helst,	när	det	passar	och	när	man	har	tid!	

Vår bredd av kompetens svarar mot en modern helhetssyn på hälsa 
Denna	unika	bredd	innebär	att	alla	kan	hitta	just	det	eller	de	kombinationer	av	
kunskaper,	erfarenheter,	 tips,	 inspiration,	program	och	hjälp	man	behöver.	Vi	
har	experter	inom	alla	de	avgörande	hälsoområdena;	
1.	Kost	&	näringslära	
2.	Mat	&	recept
3.	Mental	coaching	&	motivation
4.	Motion	&	träning
5.	Förebyggande	rehabträning
6.	Medicinsk	hälsa

Med	ett	30-årigt	arbete	inom	hälsoindustrin	med	anläggningar,	kliniker,	forsk-
ning	och	utbildning		har	vi	ett	unikt	stort	och	kvalitativt	nätverk	av	förstklassiga	
experter,	där	många	står	på	tur	att	få	medverka	och	vara	till	hjälp	i	det	utma-
nande	folkhälsoarbetet!

HälsoLandslaget vänder sig till ca 85% av befolkningen!
Så	 stor	 är	 gruppen	 av	 människor	 som	 inte	 tillhör	 någon	 form	 av	 hälso-	 och	
träningsanläggning.	Detta	är	vår	huvudmålgupp.	
Även	de	som	tillhör	en	anläggning	har	en	uttalat	behov	att	kunna	komplettera	sin	
träning	med	de	andra	ingående	hälsoområdena	som	vi	står	för,	(se	ovan).	
Undersökningar	visar	också	att	många	är	beredda	att	komplettera	sin	hälsoträ-
ning	på	en	anläggning	med	ett	eller	flera	inslag	på	hemmaplan,	dvs	att	Hälso-
Landslaget	blir	en	unik	förstärkningsresurs.	

HälsoLandslaget är sedan 2009 en sammanslagning av en rad verksam-
heter i ett nytt bolag	och	utgår	från	mångårigt	praktiskt	hälsoarbete	på	olika	
anläggningar	och	rehabcenters.	

HälsoLandslaget är ett unikt koncept där jag vill peka på 
följande framgångsfaktorer:
1.		 Ett brett utbud	med	den	bästa	kompetensen	och	erfarenheten	inom	våra	

sex	affärsområden.	Vi	täcker	alla	olika	behov,	intressen	och	önskemål.	

2.  Webbfilmformat är	efter	direkt	fysiska	träffar	det	mest	effektiva	och	fung-
erande	redskapet	för	pedagogik	och	utveckling.	En	av	hälsonycklarna	är	att	
göra	rätt	och	gör	man	det	så	blir	det	både	roligare	och	mer	effektivt!	Film-
formatet	 är	 ett	 modernt	 och	 nutida	 kommunikationsmedel	 som	 dagligen	
når	fler	och	fler	användare.	Lätt	att	hitta	och	inspirerande	att	följa.	Det	kan	
dessutom	åtnjutas	på	både	datorer	och	mobiler.

3.		 Färdiga program med	vecko-	och	dagsscheman	som	man	följer	och	leder	
till	just	det	mål	man	har.	Programmen	bygger	på	principen	”hälsa	inifrån”,	
dvs	utifrån	de	starka	intressen	kunden	har,	och	kring	detta	bygger	man	på	
med	olika	hälsodelar.	

4.		 Med vårt unika team av ledande experter och specialister	behöver	man	
inte	söka	kunskap	någon	annanstans.	Här	finns	det	bästa,	senaste,	mest	
fungerande	och	 inspirerande,	oavsett	vilket	personligt	hälsomål	man	har.	
Teamet	har	hundratals	års	erfarenhet	av	praktiskt,	konkret	och	individuellt	
hälsoarbete!	

5.		 Tillgängligheten	på	Internet	och	i	mobiler	svarar	mot	moderna	behov	och	
dess	intressen.

6.		 Priset –	all	 samlad	kunskap	och	erfarenhet	plus	andra	 redskap	som	ett	
modernt	kostprogram	ingår	för	endast	99	kr	per	månad	och	då	ingår	det	
en	premie	värd	hela	årsavgiften	beroende	på	vad	kunden	väljer.	År	efter	år!	
Premien	 består	 i	 ett	 val	 mellan	 träningsskor,	 pulsklocka,	 träningskläder,	
träningsprodukter	etc.	Denna	möjlighet	återkommer	år	efter	år.	Utan	pre-
mien	kostar	det	enbart	69	kr	per	månad.	

7.		 Viktiga trender	–	HälsoLandslaget	tar	fasta	på	att	hälsa	måste	komma	ini-
från,	dvs	utifrån	de	trender	och	hälsoprogram	som	motiverar	och	inspirerar	
så	många	som	möjligt	till	en	utveckling.	Vi	ser	bl	a	en	ökning	av	outdoor	
motionsaktiviteter,	styrke-	och	muskelträning,	pilates,	yoga,	näringsriktig	
och	 god	 mat.	 Cross-over	 beteendet	 har	 ökat	 markant	 under	 de	 senaste	
åren	och	allt	tyder	på	en	fortsatt	ökning.	En	och	samma	person	kan	vara	
intresserad	av	både	skidåkning,	yoga,	cirkelträning	och	matlagning.	Därför	
ser	vi	till	att	hela	tiden	erbjuda	det	bästa	av	de	bästa	experterna	inom	dessa	
inriktningar!	

8.  Sociala media	där	våra	medlemmar	kan	kommunicera	och	stötta	varandra	
är	viktigt.	Därför	har	vi	både	facebook,	twitter,	textblogg	och	filmbloggar.

9.		 Camps & Inspirationsdagar	Utöver	all	kunskap	på	nätet	erbjuder	vi	våra	
medlemmar	olika	möjligheter	att	utbildas	och	inspireras	direkt	(live)	av	våra	
experter	genom	olika	hälso-	tränings-	och	livsstil	camps	runt	om	i	Sverige.

Målet 
HälsoLandslagets	mål	är	att	inom	fyra	år	nå	150.000	medlemmar.	Potentialen	
är	oerhört	stor	och	med	den	aldrig	sinande	möjligheten	till	uppdaterad	och	ny	
kunskap,	från	både	befintliga	experter	och	nya,	bedömer	vi	att	HälsoLandslaget	
kommer	att	vara	marknadsledande	under	lång	tid	framöver.	

Välkommen som aktieägare i HälsoLandslaget, 
en investering i framtidens hälsobolag! 

Thomas Lindell
VD
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Våra inriktningar 

Inom	HälsoLandslagets	koncept	¨Total Hälsa¨ finns	delområdena	kost,	mat,	
träning,	motivation,	coaching,	medicinsk	hälsa	och	rehab	och	med	flera	
experter	inom	varje.

KOST & NÄRINGSLÄRA 
Josefine Takacs:	Nutritionist	(näringsfysiolog)	Stockholms	universitet	med	
vidareutbildning	inom	folkhälsa	från	Karolinska	Institutet.	

MAT & DRYCK 
Gert Klötzke:	Kock,	krögare,	gastronomi	Professor,	författare	och	tidigare	
ländgskidlandslagets	kock-coach	med	två	OS-GULD.	Gert	ger	våra	medlem-
mar	den	bästa	hjälp	möjlig	i	sin	jakt	på	god	och	nyttig	mat	som	är	enkel	att	
tillaga.	
Mathias Herlev Hansson:	Kock,	krögare	och		medlem	i	kocklandslaget	mel-
lan	2001-2004,	OS-Guld	2004.
Richard Julin:	Dryckesexpert,	tidigare	idrottslärare	som	sadlat	om	och	
numera	en	av	världens	främsta	champagneexperter	och	Nordens	tyngsta	
vinkännare	internationellt	sett.	Han	har	skrivit	sex	böcker	i	ämnet	och	
belönats	med	tre	VM-titlar.

TRÄNING & MOTION 
Mattias Sunneborn: Hälso-	och	friskvårdsutbildad	på	Bosön,	25	SM-	GULD	
i	friidrott,	VM-	och	OS	deltagare.	Instruktör,	coach	och	föreläsare	inom	
friskvård,	hälsa	och	träning.
Agne Bergwall:	Tränare,	idrottslärare	och	coach	inom	idrott	&	hälsa.	Person-
lig	tränare	åt	bl	a	Carolina	Klûft,	flerfaldig	OS-	och	VM-guldmedaljör.
Yannick Tregaro:	Tränare	och	idrottslärare	och	coach	och	bl	a	personlig	
tränare	åt	OS-	guldmedaljörerna	Kajsa	Bergkvist,	Christian	Olsson	och	EM-
medaljören	Emma	Green.
Emma Green:	Höjdhoppare,	föreläsare	och	inspiratör	inom	träning	och	hälsa.	
Starkt	kort	inför	OS	2012!
Vésteinn Hafsteinsson:	Idrotts-	och	hälsofysiolog,	utbildare,	personlig	trän-
are	och	coach.	Fyrfaldig	olympier	inom	friidrott	med	bl	a	isländskt	rekord.	
Två	OS	deltagande	som	tränare	med	meriter	som	OS-GULD,	OS-Silver,	
VM-GULD.	
Ronny Kvist:	Idrotts-	och	hälsofysiolog	och	mental	coach.	Han	har	drivit	
flertal	idrottsanläggningar	mellan	1994-2001.	Personlig	tränare	åt	elitidrot-
tare	och	företagsledare,	författare	och	utbildare	även	inom	international	
tennis	med	bl	a	föreläsningar	under	Wimbledon	2009.	SM-medalj	i	friidrott.
Kent Claesson: Idrottslärare, förbundskapten	och	konditionsexpert. Svensk	
mästare	i	Marathon,	svenskt	rekord	3000m,	tre	finnkampsvinster	5000m,	
trea	på	Stockholm	Marathon.
Lee Rahimly:	Idrottslärare	&	träningsexpert.	Lee	har	över	25	års	erfarenhet	
med	kunder	inom	motion,	friskvård	och	fitnessträning	hos	bl	a	Sturebadet	
och	Sergelgruppen.	Utbildare	och	VM	medaljör.
Jari Ketola: : Tränings-	och	motivationsexpert,	författare	och	utbildare.	Jari	
är	tidigare	elitidrottsman	inom	friidrott	och	bob. 
Torgny Mogren:	:	Konditions-,	tränings-	och	motivationsexpert	med	
inriktning	på	längdskidåkning	på	alla	nivåer.	En	av	Sveriges	bästa	skidåkare	
genom	tiderna	med	bl	a	OS-guld.
Andreas Öhgren: Tränings-	och	motivationsexpert	som	under	10	år	arbetat	
som	personlig	tränare	åt	såväl	elithockeyspelaren	Henrik	Zetterberg,	som	åt	
kända	skådespelaren	Peter	Stormare	och	ett	stort	antal	motionärer.	Tidigare	
elitspelare	i	hockey.

MOTIVATION & COACHNING
Catrin Engström:	Motivations-	och	coachingexpert	under	10	år.	Har	arbetat	
inom	fitness-	och	träningsbranschen	som	instruktör	och	utbildare	under	15	år.
Helena Arnold:	Idrottslärare,	personlig	motivationscoach.	Helena	har	drivit	
några	av	Sveriges	ledande	finess-	och	träningscenters	under	20	år	och	är	
sedan	flera	år	tillbaka	lärare	på	MittHögskolan
Torsten Hansson: Internationellt	erkänd	mental	tränare	och	coach,	bl	a	åt	
Henrik	Stenson,	en	av	världens	bästa	golfare.	Utbildningskonsult	och	förfat-
tare	till	fem	böcker	inom	coaching	och	ledarskap.	Ingår	i	SOK´s	expertråd-
givarteam.	Har	under	lång	tid	ingått	i	SOK´s	expertrådgivarteam.

REHAB & MEDICIN 
Bo Dettner:	Specialistläkare	inom	flera	områden	och	verksam	med	hälso-
frågor	under	40	år.	Författare,	internationell	föreläsare	och	utbildningskon-
sult.
Jessica Lyander:	Leg.	Naprapat	och	sedan	flera	år	tillbaka	lärare	på	Napra-
pathögskolan.	Jessica	har	arbetat	som	naprapat	sedan	i	början	av	90-talet,	
med	inriktning	på	olika	problem	i	muskler	och	leder.	Driver	RehabGruppen	i	
Stockholm	med	bl	a	PO	Mazetti.
Bengt Rilegård:	Leg.	Naprapat	med	20	års	erfarenhet	av	behandlingar	av	
olika	problem	i	muskler	och	leder.	Ofta	anlitad	expert	inom	såväl	elitidrotten	
som	inom	hälsoindustrin.	Tidigare	elitidrottsman	inom	friidrott.
Anna Östenberg:	Leg.	Sjukgymnast	och	Doktor	inom	sjukgymnastik!	Hon	har	
ett	stort	antal	års	erfarenhet	av	behandlingsarbete	av	alla	typer	av	motions-	
och	idrottsskador.	Tidigare	svensk	mästare	och	landslagskapten	i	friidrott.	
P-O Mazetti:	Leg.	Sjukgymnast	med	specialistexamen	inom	Ortopedisk	
Medicin.	Han	har	över	25	års	erfarenhet	av	att	hjälpa	alla	typer	av	kunder	
med	olika	problem	i	rörelseapparaten.	Driver	sedan	ett	flertal	år	tillbaka	en	
större	klinik	på	Södermalm	i	Stockholm.

Martins förändring under 
 18 veckor:

–	28	kg	i	vikt
–	16%	kroppsfett
–	29	cm	i	midja

		–	36	år	i	biologisk	ålder,	från	65	år	till	29	år
–	Bättre	balans	och	harmoni

–	Sover	bättre
–	Har	mer	energi	än	någonsin

Under ett inledande samarbete med TV4 togs 2 av sammanlagt 550 sökande ut till 
att delta i ett förvandlingsprogram under 18 veckor. Var tredje vecka redovisades 
förändringsarbetet i morgonsoffan och båda deltagarna nådde sina hälsomål! Nya 
förvandlingsgrupper med olika innehåll och mål presenteras fortlöpande på vår sida. 
Programmen inspirerar och motiverar våra kunder till att nå sina mål.



Ekonomi

Bolagets	mål	är	att	nå	knappt	20.000	medlemmar	under	de	första	12	månaderna	som	följd	av	en	
riksomfattande	mediakampanj	inkl	TV-reklam.	

År	2	resp	3	är	målet	att	nå	knappt	40.000	resp	80.000	medlemmar
Pris	per	medlem	är	79	kr	/mån	exkl.	mervärdesskatt.	

Resultatprognos 2010-2013

KSEK/år	 	 2010	 2011	 2012	 2013

Antal	medlemmar	 	 17.500	 37.500	 		77.500	 150.000
Försäljning	 	 23.878	 50.993	 105.836	 206.425
Kostnader	 	 20.050	 37.060	 73.440	 138.016
Resultat	 	 		3.828	 13.933	 32.395	 		68.408	 		
Marginal	 	 							16%	 						27%	 						31%	 									33%

Årsredovisning		för	2008	samt	2009	finns	på	www.halsolandslaget.se/investor	relations

Olika	Viktbalans-grupper	bildas	med	både	kända	och	okända	
personer	bildas	och	följs,	från	förberedelser	till	genomförande	
av	personligt	mål.	Program	och	inspiration	för	alla!

En	Jogginggrupp	bildas	och
följs	från	start	till	genomförande



Ledning och styrelse

Thomas Lindell 
VD,	Har	en	lång	och	mycket	
bred	erfarenhet	av	hälsoom-
rådet,	både	som	friidrottare	i	
landslagsklass	och	entreprenör	
inom	hälsa.

Vesteinn Hafsteinsson
Ledamot,	Idrotts-	och	hälso-	
fysiolog,	coach.	Fyrfaldig	
Isländsk	olympier.

Ronny Kvist 
Ledamot,	fd	Svensk	förbunds-
kapten	inom	kula	och	diskus,	
samt	ansvarat	for	flera	hälsoan-
läggningar	under	ett	antal	år.

Ägarförteckning vid full teckning
  
	 Antal	aktier	 Antal	röster

Thomas	Lindell	 2.550.000	 38,3
Cleverstate	AB	 950.000	 14,2
Vesteinn	Hafsteinsson	 500.000	 7,5
Ronny	Kvist	 	500.000	 7,5
Monika	Nilsdotter	 	500.000	 	7,5
Övriga	 1.666.667	 25,0

Tot	 6.666.667	 100%

Ledningsfunktioner 
VD	och	marknadsansvarig	–	Thomas	Lindell
Ekonomi	–	Thomas	Kristiansson	
Försäljning	–	Ronny	Kvist
PR	–	Donald	Boström	
Program-		&	projektledare	–	Mattias	Sunneborn
Streaming	–	Streaming	Solutions	AB
Webb-byrå	–	Byte	Brigade	AB	
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