
KORT OM MIG 
Jag har 35 års erfarenhet 
av kampsport och funktionell träning. 
Min kampsportsbana började 
med Karate i tidig ålder. 
Under mina år som tävlande på elitnivå
så tog jag ett flertal SM guld, NM guld
samt ett EM guld. 

MINA PASS 
Pass som går att köra med mig 
Thaiboxning, kickboxning, MMA eller
funktionell träning i gymmet. 
Som person är jag flexibel och lyhörd –
det går bra att köra själv, som duo med
en vän eller i gruppformat med
företaget. 

Min träning lämpar sig både för dig
som är motionär och till dig som är
verksam på elitnivå. 
När du vill och är redo så kör vi! 
Kontakta mig gärna så skräddarsy vi
en lösning som funkar för just dig. 
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KORT OM MIG 
Jag har 25+ år erfarenhet av kampsport
och har jobbat heltid som Personlig
Tränare sedan 2014 med över 10000+
utförda PT-timmar. Min träningsresa
började med Judo som barn men jag har
varit mest aktiv inom Boxning, Tae Kwon-
Do, MMA samt BJJ där jag tävlat i
samtliga stilar. De senaste åren har jag
fokuserat på Thaiboxning där jag tränat
med och lärt mig av några av de främsta
utövarna i världen. 

MINA PASS 
Min specialitet är kampsport, i synnerhet
boxning samt Thaiboxning, jag är även
specialiserad på styrketräning med fria
vikter samt fysträning med egen
kroppsvikt. 
Jag har även lång erfarenhet av att jobba
med livstilsförändringar /viktnedgång.
 
Träningen passar alla - oavsett om du är
nybörjare eller på elitnivå så kommer jag
se till att träningen är rolig och givande
och att du får ordentligt med feedback
och uppföljning så att du når dina mål
med träningen.
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DAVID EVANS

PERSONLIG TRÄNARE OCH
GRUPPTRÄNINGSINTRUKTÖR 

 
BOKA TID MED DAVID? 
+ 46 (0) 70 730 20 08

DAVID@ROYALPARKSTHLM.COM



KORT OM MIG 
Jag har alltid varit passionerad kring idrott
och träning och har utövat olika sporter
sedan tidig ålder; allt från inomhusidrott
(dans, truppgymnastik, volleyboll, boxning)
till utomhusaktiviteter såsom klippklättring,
bergsklättring, kajakpaddling och
skidåkning. Jag använder idag min kunskap
inom anatomi och fysiologi, tillsammans med
mina egna erfarenheter inom ett stort antal
sporter, i min roll som
gruppträningsinstruktör och personlig
tränare. Jag har arbetat som instruktör i mer
än 25 år. 

MINA PASS 
Jag hjälper dig komma igång, få rutin med
träningen och att nå dina mål, stora som
små. Jag ser till att du får en individuellt
anpassad träning formad efter dina
förutsättningar och mål vare sig du är
elitidrottare eller nybörjare. Kontakta mig så
skräddarsyr vi ett upplägg som passar just
dig. 

Gruppträningspass som går att köra med
mig: Funktionell träning, styrketräning,
boxning, spinning/cykling, rörlighetsträning,
yoga. 
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KRISTINA BECANOVIC

PERSONLIG TRÄNARE OCH
GRUPPTRÄNINGSINTRUKTÖR 

 
BOKA TID MED KRISTINA? 

+ 46 (0) 737 64 11  26
KRISTINA@ROYALPARKSTHLM.COM
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KONTAKTA PHILIP? +46 (0) 760 515 514 PHILIP@ROYALPARKSTHLM.COM 
 
 

KORT OM MIG
Jag kommer ifrån en bred idrottsbakgrund men
insåg tidigt att det var ishockeyn som jag tyckte
var roligast och ville satsa på. 
Efter min aktiva karriär inom ishockeyn så kände
jag mig nyfiken på att utvecklas i mitt ledarskap
och jag valde därför att studera Sport
management och har efter min utbildning
arbetat mycket med ledarskap och sales
development i olika roller. 

I min nuvarande roll som verksamhetsansvarig
arbetar jag med medlemsfrågor,
verksamhetsutveckling samt att tillsammans
med tränargruppen skapa bästa möjliga
förutsättningar för våra medlemmar och
hotellgäster. 
Jag hjälper gärna till att ta fram skräddarsydda
lösningar kring företagsabbonemang,
gruppträning, konferenser, events och mycket
mer! 

KORT OM VERKSAMHETEN 
Min målsättning är att Royal Gym skall vara
världens bästa träningsanläggning där alla
känner sig välkomna. 
På grund av Pandemin så har vi just nu en del
begränsningar i vårt utbud men vi jobbar
stenhårt på att öppna hela anläggningen inom
kort. 

Under tiden så går det bra att lösa ett dagspass
till Pool och gym för 150 sek eller varför inte testa
vårt obundna abonnemang för endast 499 per
månad. 

ROYAL PARK GYM


