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Maria Berg

EM-Guld
5 top 5placeringar på VM.
9 SM-Guld
representerar helsingborgs roddklubb
och svenska landslaget
Läs mer om maria: www.mariapelven.com

rodd

Rodd är en av de mest fysiskt krävande idrottarna.
För att bli framgångsrik behövs det mängdträning
och en järnvilja. Huvuddistansen är 2000 meter
som avgörs på en rak bana.

kustrodd

Kustrodd roddens svar på mountain bike. Det
ställer samma fysiska krav som traditionell rodd
men i tillägg behöver du även bemästra vågor,
vind & strömmar. Banan består av rundningsmarkörer och varierar i utformning. Det innebär
större krav på navigering och taktik.

Peter Berg

VM-Guld
3 VM-Brons
EM-Brons
17 SM-Guld
representerar helsingborgs roddklubb
och svenska landslaget
läs mer om peter: www.peterberg.se

Team bergstark
Göran Pelvén
Projektledare

Ulf andersson
MEntor

Christer Fermvik
Mentor

Kerstin Pelvén
Ekonomi

Bli inspirerad
Lyssna på föreläsningar med Maria och Peter om
bland annat: Motivation, Inspiration, Elitträning,
Kost, Ätstörning, eller skräddarsy ditt eget
upplägg.

få ditt företag att
ro åt samma håll
Få Ert företag att arbeta som ett lag i upplevelserodd. Ni sitter bokstavligen i samma båt och måste
jobba tillsammans för att komma framåt.

Train, eat and think
like a champion
Ta del av Marias & Peters kompentenser och
erfarenheter. Vare sig det är för träning, friskvård,
inspiration eller utveckling av Ert företag.

Join the team!
Maria och Peter har var sin unik historia där de
gått från motgång till framgång.
Vill Ni vara med och skriva fortsättningen?
Gå med i Team Bergstark.

GÅ MED I TEAM BERGSTARK
Exklusiva samarbetet
Vi skräddarsyr ett upplägg för bara för Er.
Upplevelserodd. Föreläsningar. Ro som ett lag. Friskvård. Reklam & Marknadsföring.

Stora samarbetet 25.000 :-

“Train like a champion”
Peter och Maria morgontränar med Er en gång i veckan. Antingen på Helsingborgs Roddklubb eller digitalt via
länk.
Två föreläsningar om exempelvis: kost, motivation, elitträning.
Vi hjälper Er med friskvårdsuppdrag t.ex. med upplevelserodd med grill och dryck för dina anställda. Vi ser till
att det blir verklighet och Ni slipper jobbet.
Självklart kommer Ert företag exponeras på Maria och Peters hemsidor, kläder och i sociala medier.

samarbetet 15.000 :-

“Train like a champion”
Peter och Maria morgontränar med Er en gång i månaden. Antingen på Helsingborgs Roddklubb
eller digitalt via länk.
En föreläsning om exempelvis: kost, motivation, elitträning.
Vi hjälper Er med friskvårdsuppdrag t.ex. med upplevelserodd med grill och dryck för dina
anställda. Vi ser till att det blir verklighet och Ni slipper jobbet.
Självklart kommer Ert företag exponeras på Maria och Peters hemsidor, kläder och i sociala medier.

Lilla samarbetet 5.000 :-

Ert företag exponeras på Maria och Peters hemsidor, kläder och i sociala medier.
Ni kommer kontinuerligt ta del av Marias och Peters framfart genom redovisning av träningsrapporter,
tester och tävlingsresultat.

Följ oss på sociala medier
facebook.com/bergstark

@bergstark1

mariapelven.com
peterberg.se

Maria Berg • 0734048646 • mariabergstark@hotmail.com • www.mariapelven.com
Peter Berg • 0703292430 • peter.berg@hotmail.com • www.peterberg.se

