Program för anläggningarna
Idrott & förening

16-22 januari
Gratis prova-på!

Hälsoveckan 2017
Lundbybadet

www.goteborg.se/lundbybadet
Telefon: 031-368 20 40
Måndag
07.00-09.00
12.00-12.45
		
18.00-19.00
Tisdag
09.00-12.00
11.00-12.00
16.30-18.30
		
		
		
Onsdag
10.00-11.00
11.00-12.00
18.00-19.00
18.00-20.05
		
Torsdag
11.00-13.00
16.00-17.00
		
17.30-19.00
		
Fredag
09.00-10.30
Lördag
11.00-12.00
12.00-15.00
Söndag
14.00-15.30

Gym • Friskvård • Friluftsaktiviteter • Vattenträning
Bjud gärna med en vän!

Skatås motionscentrum
www.goteborg.se/skatas
Telefon: 031-25 48 11

Måndag
Crawltips i simhallen
”After workout” för seniorer, fika +
kostföreläsning i 30 minuter.
Genomgång av ”Månadens pass i gymmet”
Poängpromenad i gymmet (tävling)
Dansmix (gruppträning).
”Unga på gymmet” Bokningsbart för de som ej
är kunder i dagsläget. Befintliga kunder som haft
gymintroduktion behöver inte boka sig.
16.30-17.30 och 17.30-18.30
Bodybalance (gruppträning).
Nybörjargrupp för seniorer i gymmet.
Plankan-tävling i gymmet.
Aufguss bastu extrem
Dam: 18.05, 18.45 och 19.30
Herr: 18.20, 19.05 och 19.50
Crawltips i simhallen
Vattenfys för juniorer (9-13 år)och
ungdom (13-17 år)
Föreläsning ”Hitta balansen – kost och
fysisk aktivitet”
Kroppsanalys i gymmet.
Genomgång av ”Månadens pass” i gymmet.
Hinderbana i simhallen.
Kroppsanalys i gymmet.

Hela veckan finns det möjlighet att ta simmärken.

www.goteborg.se

17.00-19.00
Tisdag
10.00-12.00
Onsdag
10.00-10.30
10.30-11.00
16.00-17.00

Kroppsanalys
Kostanalys*
Power Moves
Power Moves
Junior (9-13 år) Vi testar olika aktiviteter.

Torsdag
16.00-17.00
18.00-19.00

Ungdomar i gymmet (13-15 år)
Funktionell träning

Fredag
11.00-12.00
16.30-17.30

Nybörjargrupp i gymmet
Nybörjargrupp i gymmet

Lördag
10.00-12.00

Kroppsanalys

13.30-15.30

Kostanalys*

Söndag
10.00-12.00
13.30-15.30

Motiverande samtal (MI-samtal)
Motiverande samtal (MI-samtal)

*frågedisk där du kan få din måltid analyserad eller
ställa frågor om kost.
Vi kommer att ha en styrkeutmaning under hela veckan med
övningar som jägarvila och plankan. En tipspromenad kommer
också att hänga uppe i anläggningen. Ungdomar i gymmet,
funktionell träning och nybörjargrupperna i gymmet är
bokningsbara pass. Kroppsanalys, kostanalys, junior och
MI-samtal är drop-in.

Angered Arena

Ruddalens idrottscentrum

www.goteborg.se/angeredarena
Telefon: 031-368 22 90

www.goteborg.se/ruddalen
Telefon: 031-368 20 10

Måndag
10.00-10.45
13.30-15.00
		
		
17.30-18.15
		
18.00-19.30
		
19.00-19.45

Yogilates
Informationsdisk om Motionera mera i 		
gymmet.
Få tips till att få in din vardagliga motion.
Familjeträning - lämplig ålder på barn
3-10 år, max 2 barn per vuxen.
Kroppsanalys med Tanitavåg på gymmet 		
med en av våra hälsocoacher.
Våtväst i bassäng.

Måndag
10.00-12.00
		
Tisdag
13.00-14.30

Tisdag
11.30-12.00
12.05-12.30
16.00-17.00
16.00-17.30
17.00-18.20
17.00-18.30
18.30-20.00

Cykel
CX
Junior (9-13 år)
Ungdomsträning på gymmet
Prova på hockey
Prova på friidrott för ungdomar
Prova på friidrott för vuxna

Onsdag
09.50-11.30
		
		
11.05-12.05
		
15.00-16.00
16.05-17.00
17.00-18.20
18.00-20.00
		

Seniorpass cykelbas och bål och balans.
Avslutar med ett seminarium som går i 		
hälsans tecken. Vi bjuder på frukt.
Gravid och mammababyträning
med Hälsoteket.
Ungdomsträning med Hälsoteket.
Hälsoteket informerar om sin verksamhet.
Prova på hockey.
Vattengympashow med DJ och mingel		
efter passet. Vi bjuder på frukt.

Livräddning i simhallen. Drop-in.
Hälsoteket informerar om sin verksamhet.
Junior (9-13 år).
Ungdomsträning på gymmet.
Allmänhetens åkning på isen.
Kroppsanalys med Tanitavåg i gymmet		
med en våra hälsocoacher.

Fredag
09.00-10.30
Workshop för seniorer i gymmet och 		
		
möjlighet att göra en kroppsanalys.
11.00-11.45
Puls och styrkabas.
12.00-14.00
Relax och stretchhörna i gruppträningssalen.
14.00-18.00
Prova på vårt fantastiska relaxbad.
		

Angered Arena Foto: Lo Birgersson

Föreläsningspanel – Kost och träning.

Onsdag
10.00-11.00
11.00-12.00

Testa en ny övning i gymmet.
Tävling i gymmet.

Ishallen
15.00-17.00
		
		
17.00-20.00
		
		
19.00-21.00
		

Allmänhetens åkning med tema FROST, ni 		
får gärna klä ut er (på hockeyrinken för alla 		
åldrar).
Prova på bandy ”skridskokul” med SK Höjden
(på bandyplan för alla åldrar).
Utrustning finns att låna.
Prova på långfärdsskridsko med GLSK
(skrinnar hallen för alla åldrar).

Torsdag
13.00-15.00
		

Kroppsanalys.
Gyminstruktör på plats i gymmet.

Ishallen
18.00-20.00
		

”Prova på skridssko” med Västsvenska skrid-		
skoförbundet (Skrinnarhallen för alla åldrar)

Fredag
09.00-12.00
		

Testa Kettlebells/TRX i gymmet.
Gyminstruktör på plats i gymmet.

Lördag
10.00-12.00

Gyminstruktör på plats i gymmet.

Ishallen
09.30-10.30
		
		

Prova på bandy ”skridskokul” med SK Höjden
(bandyplan för barn 5-8 år).
Utrustning finns att låna.

Söndag
10.00-14.00

Torsdag
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-17.00
16.00-17.30
17.00-20.00
18.00-19.00
		

Gyminstruktör på plats i gymmet som
visar övningar

Tipspromenad – start vid receptionen

Backavallens motionscentrum
www.goteborg.se/backavallen
Telefon: 031-742 95 46

Välkommen att träna gratis i
vårt gym under veckan.

Backavallen Foto: Joanna Klasén

Tuvevallens motionscentrum

Kärra simhall
www.goteborg.se/karrasimhall
Telefon: 031-368 22 20

Foto: David Eng
Måndag
15.30-16.30
18.20-19.15
Tisdag
13.30-19.00
13.30-20.00
Onsdag
16.30-17.30
18.20-19.15
19.20-20.15
Torsdag
07.00-14.00
07.00-15.00

Junior (9-13 år)
Våtväst (gruppträning)
Kroppsanalys
Gyminstruktör på plats i gymmet

Junior (9-13 år)
Våtväst (gruppträning)
Vattengympa (gruppträning)
Kroppsanalys
Gyminstruktör på plats i gymmet

Fredag
09.00-14.00 Kroppsanalys
Söndag
09.15-10.00
10.00-14.00

Vattengympa (gruppträning)
Familjedag i simhallen

Länsmansgårdens gym Foto: David Eng

www.goteborg.se/tuvevallen
Telefon: 031-705 70 12
Måndag
10.00-12.00
		
12.00-15.00
		
15.00-18.00
		
Tisdag
10.00-15.00
		
15.00-17.30
18.00-20.00
		
Onsdag
10.00-12.00
		
12.00-15.00
		
15.00-18.00
		
Torsdag
10.00-15.00
		
15.00-17.30
18.00-20.00
		

Information om friskvårdstjänster på 		
alla Idrott & förenings anläggningar.
Träning för nybörjare/inaktiva
(gyminstruktör på plats i gymmet)
Träning för unga
(gyminstruktör på plats i gymmet)
Träning för nybörjare/inaktiva
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för unga (gyminstruktör i gymmet).
Information om friskvårdstjänster på 		
alla Idrott & förenings anläggningar.
Information om friskvårdstjänster på 		
alla Idrott & förenings anläggningar.
Träning för nybörjare/inaktiva
(gyminstruktör på plats i gymmet)
Träning för unga
(gyminstruktör på plats i gymmet)
Träning för nybörjare/inaktiva och
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för unga (gyminstruktör i gymmet)
Information om friskvårdstjänster på 		
alla Idrott & förenings anläggningar.

Fredag, lördag och söndag
Träning för nybörjare/inaktiva, gyminstruktör på plats i
gymmet. Information om förvaltningens friskvårdstjänster.

Länsmansgårdens motionscentrum
www.goteborg.se/lansmangardensgym
Telefon: 031-368 22 60
Måndag
09.00-10.00
10.00-14.00
		
15.00-18.00
		
Tisdag
10.00-14.00
		
15.00-18.00
		
19-20 		
Onsdag
09.00-10.00
10.00-14.00
		
15.00-18.00
		
Torsdag
10.00-14.00
		
15.00-18.00
		
19.00-20.00
		
Fredag
09.00-10.00
10.00-14.00
		
15.00-18.00
		
Lördag
10.00-15.00
		
Söndag
11.00-15.00
		

Workshop funktionell träning.
Träning för seniorer
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för unga
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för seniorer
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för unga
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Workshop funktionell träning.
Workshop funktionell träning.
Träning för seniorer
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för unga
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för seniorer
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för unga
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Workshop funktionell träning och
tävling i greppstyrka.
Workshop funktionell träning.
Träning för seniorer
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för unga
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för nybörjare/inaktiva.
(gyminstruktör på plats i gymmet).
Träning för nybörjare/inaktiva
(gyminstruktör på plats i gymmet).

Askims isshall

Askims simhall

Telefon: 031-91 27 04

www.goteborg.se/askimssimhall
Telefon: 031-368 22 30

Tisdag
09.00-15.00
”Prova på skridskor”
(skridskor och hjälm finns att låna i begränsat antal)
Torsdag
09.00–15.00
”Prova på skridskor”
(skridskor och hjälm finns att låna i begränsat antal)
Fredag
		
		

18.30–19.30
”Prova på hockey” för tjejer
(Arrangör: Hovås HC)

Söndag
		
		
		

”Prova på hockey” Hockeyskola
10.00–11.00 (födda -09)
11.00–12.00 (födda -10)
(Arrangör: Hovås HC)

Slottsskogsvallens idrottscentrum
www.goteborg.se/slottsskogsvallen
Telefon: 031-368 20 90
Måndag
09.30-11.00

Gyminstruktör på plats i gymmet.

Tisdag
17.00-19.00

Kroppsanalysvåg.

Onsdag:
09.00-11.00
10.00-12.00

Prova på massage (á 20 minuter-bokningsbart).
Kroppsanalysvåg.

Torsdag:
17.00-18.00

Medicinsk Yoga.

Fredag:
09.30-11.00
13.00-14.30

Gyminstruktör på plats i gymmet.
Prova på massage (á 20 minuter-bokningsbart).

Lördag:
13.00-15.00
		
		
Söndag:
13.00-15.00
		

Kvinnlig instruktör från Göteborg Kraftsport		
klubb finns på plats i gymmet, så du tjej 		
(från 14 år) har möjlighet att prova på styrkelyft.
Prova på styrkelyftsteknik, med instruktör från
Göteborg Kraftsportklubb. För dig mellan 11-13 år.

Tävling hela veckan:
De 2 personer som tränar flest gympass och/eller gruppträningspass under veckan vinner en halvkroppsmassage eller
ett friskvårdstest som ska användas senast 31/3-2017.

Måndag
09.00-18.00
		
		
10.00-10.45

Få tips och råd av våra instruktörer, workshop
testa ”nya” övningar i gymmet.
Delta i en frågesport.
Vattenfys (gruppträning).

Tisdag
10.00-11.00
12.00-17.00
		
		
16.00-16.45
20.00-20.30

Vattenfys/våtväst (gruppträning mixpass).
Få tips och råd av våra instruktörer, workshop
testa ”nya” övningar i gymmet.
Delta i en frågesport.
Junior (vattenträning).
Våtväst (gruppträning).

Onsdag
06.30-08.00
		
		
10.00-10.45
12.00-16.00
		
		
18.00-20.00
19.30-20.15

Få tips och råd av våra instruktörer,
workshop testa ”nya” övningar i gymmet.
Delta i en frågesport.
Funktionell träning (gruppträning).
Få tips och råd av våra instruktörer,
workshop testa ”nya” övningar i gymmet.
Delta i en frågesport.
Vuxenkväll i simhallen.
Vattenfys (gruppträning).

Torsdag
10.00-10.45
12.00-16.00
		
		

Vattenfys (gruppträning).
Få tips och råd av våra instruktörer, workshop
testa ”nya” övningar i gymmet.
Var med i en frågesport.

Fredag
09.00-09.30
09.00-16.00
		
10.00-10.45

Våtväst (gruppträning).
Få tips och råd av våra instruktörer, workshop
testa ”nya” övningar. Delta i en frågesport.
Funktionell träning.

Lördag
09.30-10.30
		
10.00-15.00
11.00-11.30
13.00-14.00
		

Barnens dag
Prova på livräddning (testa på att kasta livboj,
bogsera, hämta docka med mera).
Hinderbana i bassängen.
Barnvattengympa (upp till 9 år)
Prova på livräddning (testa på att kasta livboj,
bogsera, hämta docka med mera).

Tävling lördag och söndag:
Ta Simborgarmärket, köp det och var med i en utlottning
om ett fint badkit.

Sjumilahallen - Friskväderstorget 13 - Telefon: 031-368 22 52
Tisdag

17.30–18.30

Junior (9-13 år)

				

Lär dig styrketräna med din egna kroppsvikt på ett roligt sätt!

Onsdag

Lationoinspirerat danspass. Ett enkelt och roligt pass där alla kan vara med!

17.00–17.45

OBS! Du behöver inte boka plats!

Erbjudande under Hälsoveckan 2017
Idrott & förening

Alla programaktiviteter är gratis under Hälsoveckan

Samt all ordinarie bad-, gym- och gruppträningsverksamhet på Idrott & förenings anläggningar. Du
hämtar då ut ett ”Prova på Hälsoveckan-kort” i receptionen (om du inte redan har ett giltigt kort för
dessa aktiviteter). Detta gör att du kan boka dig på alla aktiviteter under Hälsoveckan, såväl ordinarie
som extrainsatta. Du betalar en depositionsavgift på 100 kr för ditt kort.
Gäller från det år du fyller 16 år - åldersgränsen gäller inte Junior-pass och träning för unga.

Pass/aktiviteter

Alla gruppaktiviteter är bokningsbara (i mån av plats). Med undantag för aktiviteterna på isen, i sporthallar och aktiviteter som bedrivs av Hälsoteket på Angered Arena och Hälsolots på Slottsskogsvallen.
Dessa är dropin, i mån av plats (och tillgång till utrustning i de aktiviteter som kräver det
exempelvis skridskor).

Gratis kroppsanalys!
(gäller endast vissa tider)

Har du bestämt dig för att ta hand om
din kropp?
Då föreslår vi att du börjar med att göra en
kroppsanalys tillsammans med en hälsocoach.
Genom en enkel vägning på specialvåg får du en
bra bild av vad din kropp består av.
Din hälsocoach förklarar noggrant värdena för
dig och kommer att ge dig tips och råd på hur du
kan göra för att lyckas med din förändring. Hör
gärna av dig till någon av våra hälsocoacher om
du vill få mer information samt råd och tips.

Erbjudande! Silverkort
3 månader (dagkort)
20 % på ordinarie pris
Gäller för allt på en anläggning och gäller för
inpassering på anläggningen på vardagar
innan klockan 14.
Gäller endast köp under Hälsoveckan och går
ej att kombinera med andra erbjudanden eller
rabatter.

Se tider och anläggning i programmet!

Askims simhall Foto: David Eng

www.goteborg.se

Skatås motionscentrum Foto: David Eng

