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In Yoga & jogging you’ll find all the advice you need to start the 
lovely combination of yoga and jogging.

People who go jogging will get to find out why yoga is so good for 
you, tips on how they can start and the form of yoga that would suit 
them best. Have you got a marathon run lined up? Use the book’s 

combination programme for various levels: to manage 5 or 10 kilometres, or to 
do those kilometres faster.

People who already do yoga can find out how a bit of running can warm them 
up before they do their stint on the mat. Here is a yoga/jogging programme for 
those who want to start running – and want to enjoy stronger legs and better 
stamina on the mat!

This book is aimed at the hundreds of thousands of women who do yoga or go 
jogging, and are curious about an optimal combination of the two.

Det kan låta som en udda kombination, 
yoga och löpning, men de båda träningsfor-
merna har fler beröringspunkter och mer att 
ge varandra än vad man vid en första tanke 
kan tro. Och de ger än mer fantastisk effekt 
när du kombinerar dem!

Förutom program med yoga och löpning 
för olika nivåer som stärker dig som löpare 
och yogi, innehåller den här inspirations-
boken en guide till filosofin kring yoga – så 
yogar du utanför mattan, några effektiva och 
användbara andningsövningar, och en enkel 
meditation som du kan använda dig av så 
ofta du vill. 

Dessutom delar kända träningsprofiler 
och erfarna yogis med sig av sina erfaren-
heter kring träningskombon.  

Vi hoppas att du låter boken inspirera dig 
att våga prova den trendiga och effektiva 
kombinationen yoga & löpning!  
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 Allt om den trendiga träningskombon yoga och löpning!
 Yogapass som gör dig till en snabbare, starkare och smidigare löpare.
 Löpträning som gör dig starkare och mer uthållig på yogamattan. 
  Blossom Tainton-Lindquist, Shirin Djavidi och andra träningsprofiler 
inspirerar med sina bästa yoga & jogga-tips!

I Yoga & Jogga får du alla råd du behöver för att komma igång med den 
sköna kombinationen yoga och jogging. 

Du som springer får veta varför yoga är så bra för dig, du får tips på 
hur du kan börja, och vilken yogaform som passar dig bäst. Har du ett 
lopp i sikte? Använd bokens komboprogram för olika nivåer: Att klara 
en halv eller hel mil – eller ta milen snabbare!  

För dig som yogar: Låt löpturen bli din uppvärmning inför stunden  
på mattan. Här får du också yoga- och joggaprogram som passar dig som 
vill börja springa – och kunna njuta av starkare ben och bättre flås på 
mattan! 

Boken vänder sig till alla hundratusentals kvinnor som yogar eller 
springer – och är nyfikna på en riktigt optimal träningskombination.

 YOGA & JOGGA
DEN OPTIMALA TRÄNINGSKOMBON

www.bladhbybladh.se

Tia Jumbe är journalist, författare och yogalärare, 
som de senaste åren framför allt har arbetat med att 
utveckla nya tidningskoncept, senast Coops med-
lemstidning Mer Smak. Författare till Handbok för 
Makalösa mammor (& pappor) och Vad vill du 
egentligen? tillsammans med Jaana Lindström. Tia 
har också medverkat i Mindful eating – slut fred med 
kroppen och maten, som kom ut hösten 2014 samt 
skrivit Yogadagboken, 2014.

Jenny Sunding jobbar som journalist, PT och löp-
coach. Hon har en kandidatexamen i idrottsvetenskap 
från Brunel University, London, samt en magisterex-
amen i journalistik från Uppsala Universitet. Jenny 
har också byggt på sin kunskapsbas genom en mängd 
kortare utbildningar inom träning, löpning och kost. I 
sin egen träning kombinerar hon löpning, helst i ter-
räng, med yoga. Jenny springer varje år ett antal lopp 
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Yogadagboken är den enda tränings - 
dagboken på svenska för yogisar, 
och den vänder sig till alla som regel - 
 bundet tränar någon form av yoga, 
hemma eller på studio. I ett vackert 
utförande, perfekt som present, får 
du alla verktyg du behöver för att 
komma igång – och hålla igång  
– en regelbunden yogaträning.

MISSA INTE! Yogadagboken

isbn 978-91-87371-50-9
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