
 

 

Fingers crossed

Ja, nu får vi verkligen hålla tummarna för att fingrarna håller framöver för så här
kan vi inte ha det! Vi inleder höstterminen starkt i alla fall med en motiverad
Anette och en arbetssugen, (hyfsat...) återställd Linda på plats efter cykelolyckan.
Mammorna är fortfarande hemma och lär vara det något år till som det verkar. 

Sommaren var...svensk. Alltså det kändes verkligen som en typisk svensk
sommar i år med allt vad vädret tillåter. Något som varit väldigt kul att följa är
beachvolleybollen där "våra" tjejer stått på prispallen så gott som alltid. Tadva
Yoken, som det handlade om i förra nyhetsbrevet, kammade hem det
eftertraktade och efterlängtade SM-guldet i år tillsammans med sin partner Sofia
Wahlén. Välförtjänt och så otroligt kul! Stort grattis till dom! 

I detta nyhetsbrev ska ni få följa två av våra andra spelare, nämligen systrarna
Thurin, som just i detta nu befinner sig i Belgien på en världstourtävling. Några av
er kanske till och med att stött på Sanna på jobbet? Hon är nämligen
byggnadsingenjör på Skanska. 

Trevlig läsning!

Låt oss presentera...

Susanna och
Kristina
Thurin

- ett tvillingpar som, trots sin ringa
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höjd över havet, är en svårslagen
duo på beachvolleyplanen. De går
under smeknamnet "Thurinarna"
och det är inte för intet som de
(o)gärna går under en
gruppbeteckning; De väger lika
mycket, de tränar lika mycket, de
delar samma intressen, de är lika
supersnabba, de ser likadana ut,
de skrattar och pratar likadant och
de drabbas av exakt samma
skador vid exakt samma tillfälle. De är unika i sitt slag med en
enorm träningsvilja och ett fantastisk samspel och inte nog med
det - dom har huvudet på skaft också. Det här är deras berättelse.

Vi är tvillingarna Susanna och Kristina
Thurin, yngst i vår syskonskara. Vi
började med att spela
inomhusvolleyboll för att våra
storasystrar spelade, när storasystrarna
hittade beachvolleyboll var vi snabba
på att hänga på där med.

Vi älskar träning och gillar att träna
varierat! Under tävlingssäsongen är det svårt att hinna med andra träningsformer
än beachvolleyboll, men under vinter/höst försöker vi utöver alla beachvolleyboll
och gym få tid över att åka lite skidor, skridskor mm. Alternativt byta ut en veckas
träning i sand till längdskidträning i snö. Det tror vi är bra för att hålla igång och
alltid ha glädje i röra sig.

Vi har sedan vi börjat med beachvolleyboll fått höra att vi är för korta och vi
behöver en lång blockspelare för att lyckas. Det har varit motivation för oss och
har gjort att vi tränat hårdare och vi har lyckats vinna allt i Sverige tillsammans
med hjälp av jättebra tränare och våra grymma samarbetsparters. Med hjälp av
Naprapatbussen har vi lärt känna våra kroppar betydligt bättre och vi har
verkligen fått de verktyg som krävs för att utföra elitverksamhet.
Naprapatbussens hjälp med gymprogram, rörlighetsövningar,
kroppssammansättningstest och behandlingar har varit och är enormt viktig del
för att vi ska kunna spela så pass mycket som vi gör!



Nu vill vi ut och spela mer internationellt och testa hur vi bra vi kan stå oss mot
internationella spelare! Vi har en tredjeplats världstouren (one-star) sen tidigare
och vill såklart tangera det resultatet och kvala in till ännu bättre turneringar!

Vid sidan av beachvolleybollen jobbar vi båda 100% som ingenjörer, Tina som
logistikutvecklare på Scania och Sanna som byggingenjör på Skanska. Vi trivs
jättebra på jobbet och vi får möjlighet att satsa på beachvolleybollen utöver
jobbet. Det blir några långa dagar i veckan när vi börjar jobba tidigt på morgonen
och tränar till sent på kvällarna, men vi gillar´t!

 

Vill du se mer av Sanna och Tina kan du, med fördel, följa @twinsthurin
på Instagram

Nyheter

NYA DAGAR PÅ KLINIKEN

Under hösten kommer Linda lägga om schemat lite på kliniken. Hon kommer
framöver vara på plats måndagar, onsdag em och fredagar. Detta innebär att det
kommer finnas mer kvällstider tillgängligt och bättre fördelning på dagar för
återbesök. Bra va?

SKANSKA
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Det är lite tjurigt nu på sina håll med att få ut Naprapatbussen till byggena som
en del av er kanske märkt. Tråkigt både för er och för oss men vi är övertygade
om att det kommer att bli bättring framöver. Du vet väl att du alltid kan boka tid
på kliniken? Allt du behöver är en rekvisition från din chef och sedan betalar du
150 kr som vanligt vid besöket. Bokar gör du enklast här 

IKANO JÄRFÄLLA KLARA

Nu börjar det närma sig sitt slut på Ikano Järfälla och vi gör vårt sista besök där v.
34. Tack för den här tiden, vi ses såklart på nästa byggprojekt! =)

NOTHING IS IMPOSSIBLE. 

THE WORD ITSELF SAYS "I´M POSSIBLE"!

- Audrey Hepburn

 

Höstterminen, nu kör vi! Stay strong and keep motivated.

Kramar från

Anette, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB
Odengatan 8, 114 24 Stockholm, Stockholm

Sweden
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