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Korpens instruktörstalang 2012 är avgjord och vinnare är Åsa Wallin från Korpen
Hässleholm. Stort grattis till Katrin Östlund, Korpen Stockholm, och Karin Oroug, Korpen
Norrort som kom tvåa respektive trea.
Korpens instruktörstalang 2012 är en tävling som riktat sig till dig som instruerar klasser där du är
din egen koreograf. Du kan vara vilken typ av klass som helst: gympa, zumba, vatten, dans
aerobic, step, afro etcetera. Många otroligt bra bidrag skickades in och till final gick Åsa Wallin,
Korpen Hässleholm, Karin Oroug, Korpen Norrort och Katrin Östlund, Korpen Stockholm. Vinnaren
presenterades på Korpens representantskap i Stockholm.
"Glad och stolt"
- Jag känner mig oerhört glad och stolt. Det är förstås väldigt roligt att bli uppmärksammad för det
jag gör som instruktör. Jag vill verkligen tacka alla som kommer och deltar på passen och som gör
att det är så roligt att vara gruppträningsinstruktör, säger Åsa Wallin som har varit ledare i Korpen
sedan 1996.
Varför vann du tror du?
- Folk som är på mina pass säger att jag har en bra energi och utstrålning. Det tror jag folk som
röstat har sett i videon. Jag är alltid glad och pigg och förmedlar det under passen. Deltagarna
brukar också säga att jag har bra musik. Jag tror mina pass funkar för många. Jag ser det inte som
att jag leder ett pass för deltagarna utan att jag och dem har passet tillsammans.
- Jag vill tacka alla som röstat och mina duktiga medtävlerskor. Jag hoppas att det blir många som
deltar nästa år! Det är inte så svårt att spela in en video och skicka in, säger Åsa Wallin.
Hundratals röster
Utöver folkets röster, flera hundra röstade, fanns det en jury bestående av Oscar Jöback, Träning
Coaching Terapi, Irene Samuelsson, Gymnastikförbundet och Henrik Bramsved från
AerobicWeekends Sweden.
Sverigeturné
Åsa Wallin får nu göra en Sverigeturné och presentera valfri klass på Korpens fyra konvent i
augusti 2012. Alla tre finalister vinner en valfri uppsättning korpkläder ur vår webbshop och en
valfri utbildning eller träningsresa till ett värde av max 10 000 kr.

