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Kort om prova på 

Aktiviteten är kostnadsfri för dig som deltar, vissa aktiviteter kräver anmälan, har du anmält dig är det 

viktigt att höra av sig om du får förhinder! Aktiviteter utan anmälan är det bara att dyka upp till, när 

som helst under prova på-perioden. Det finns inget krav på att bli medlem för att du provar på. 

Välkommen! 

Vart hittar jag föreningsverksamhet i Norra Hisingen? 

I Norra Hisingens föreningskatalog, som finns på exempelvis skolor, träffpunkter och mötesplatser  

kan du hitta information om många föreningar. Du kan också söka i kalendariet på goteborg.se på 

föreningnorrahisingen för att hitta aktiviteter. För att hitta lovaktiviteter på Hisingen kan du också 

söka på Lov på Hisingen 

Har du frågor om en aktivitet?   

Kontakta föreningen direkt genom kontaktuppgifterna nedan om du har frågor.  

 

Har du frågor om föreningslivet i Norra Hisingen eller vill komma igång 

med prova på-verksamhet i din egen förening? 

Kontakta oss! 

foreningsstod@norrahisingen.goteborg.se 

031-366 90 15 

 

Prova på i Norra Hisingen 

Wintergames med föreningar och 

Backa fritidsgård 

På februarilovet kör vi igång igen med 

Winter games ihop med föreningarna på 

Norra Hisingen, Västra Götalands 

idrottsförbund och Backa Fritidsgård! Kom 

och prova på olika aktiviteter. För varje 

provad aktivitet får du en stämpel och med 

tillräckligt med stämplar får du en gåva. 

Kom som du är, inget ombyte behövs och 

det är gratis att delta. 

Välkomna alla mellan 0-110 år. 

Adress: Skälltorpsskolans sporthall, Selma 

Lagerlöfs torg 20 

Datum och tid: Tisdag 11 februari kl 16-21 

Anmälan: ingen anmälan krävs 

Ridning med Stall Adam 

Ridlektioner för nybörjare. Ta med oömma 

kläder, hjälm kan lånas på plats. Det finns 

två grupper att anmäla sig till: En som startar 

10-10.45 och en kl 11-11.45. 

Adress: Tuvevägen 200 

Datum och tid: Februarilovet. Måndag 10 

februari till fredag 14 februari  

Anmälan: Görs till 

Angelica.stoltz@norrahisingen.goteborg.se 

eller telefon 0709354463 

 

Fritidsaktiviteter på Ladan Backa 

Västergård 

Kom med och testa aktiviteter på temat djur, 

natur och hantverk för barn i åldrarna 7-13 

år, det kan vara allt från ulltovning, 

odlingsprojekt, bakning. Kom i oömma 

kläder. Begränsat antal platser. 

Adress: Rimmaregatan 9 b 
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Datum och tid: Vecka 7-16, måndagar kl 17 

eller onsdagar kl. 15.  

Anmälan/kontakt: Görs till Katrin  

0762-771769 (vardagar 8-17) eller 

stallansvarig@ladanibacka.se 

 

Styrkelyft med Göteborgs 

styrkelyftarklubb 

Kom och testa styrkelyft med Göteborgs 

styrkelyftarklubb. Ingen erfarenhet krävs, du 

är från 14 år och behöver inte anmäla dig 

innan, kom som du är med en positiv 

inställning! Ta med träningskläder och skor 

med platt sula. 

Adress: Importgatan 2D (vid stigs center). 

3:e våningen, ingång sker via en dörr som 

ligger till vänster om Subway & 

Batterilagret.    

Datum och tid: Onsdagar från 12 februari 

till och med 15 april kl 18.30-20:30.  

Kontaktperson: Erik Lidén, 0722-15 05 22, 

erik.liden.el@gmail.com 

 

Bågskytteklubben Gothia 

februarilovet 

Du som är mellan 9-16 år får Prova På 

Bågskytte inomhus med hjälp av 

instruktörer, vi skjuter mot tavlor med tio 

ringar (1-10). Du behöver inte anmäla dig i 

förväg det är bara att komma. Ta med dig 

inneskor. 

Plats: Kärra centrum, du hittar oss via 

länken  http://www.bsgothia.com/vagbeskriv

ning/Inomhus/  

Datum och tid: Mån-ons 10-12 februari  

kl 10 till 13. 

Kontakt via mail vid frågor: 

info@bsgothia.com  

 

Bågskytteklubben Gothia påsklovet 

Du som är mellan 9-16 år får prova på 

Bågskytte inomhus med hjälp av 

instruktörer, vi skjuter mot tavlor med tio 

ringar (1-10). Du behöver inte anmäla dig i 

förväg det är bara att komma. Ta med dig 

inneskor. 

Plats: Kärra centrum, du hittar oss via 

länken   http://www.bsgothia.com/vagbeskri

vning/Inomhus/  

Datum och tid: Mån-ons 6-8 april kl 11-14. 

Kontakt via mail vid frågor: 

info@bsgothia.com 
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