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BASKETLägg nästa 
träningsläger i Hofors

Förstklassiga idrottsanläggningar
och billigt boende

När du väljer Hofors för träningsläg-
ret kan du välja mellan en rad olika
alternativ för boende. Från hotell till
gruppboende med självhushåll. 
Gemensamt för alla boendeformer
är att de håller mycket konkurrens-
kraftiga priser varför ett tränings-
läger i Hofors blir en fullträff både
sportsligt och ekonomiskt.

Boka träningsläger och tider 
på telefon 0290-77 15 61

Hofors ligger vid E16 ca 5 mil från Gävle

och 4 från Falun. Till Stockholm är det

knappt 20 mil och via E4 och E16 går det

snabbt och enkelt att ta sig till ett lyckat

träningsläger i Hofors.

Hotel Bergsmannen
0290-230 01

Hotel Hof
0290-212 22

J.S. Sport- och 
Fritidsboende

0731-41 94 76, 0731-42 38 84

Fjällstugan
0290-204 52, 070-416 35 79

Edsken Camping
0290-220 43, 208 48

Välkommen 
till Hofors!      

Leader
Gästrikebygden
utveckling av Gästriklands landsbygd



Navet i Hofors idrott är Stålringens 
idrottscenter. En för Gästrikland unik 
anläggning med ett sort antal aktiviteter
koncentrerade till en och samma plats.
Det gör Stålringen till ett utmärkt val för
träningsläger och tävlingar. Exempelvis
fotboll, innebandy, ishockey, BMX och
simning för att nämna några grenar.

Dessutom finns en rad olika boende-
former inom gångavstånd; från hotell 
till idrottsboende med självhushåll.

I Hofors finns ett stort antal idrotts-
föreningar med många aktiva vilket 
bäddar för lämpligt träningsmotstånd.

I Hofors omgivningar finns även en av
Sveriges vackraste golfbanor och på 
vintern fina längdskidspår och slalom-
backar.

Besök gärna www.hofors.se/stalringen
för mer information.

I Hofors finns de rätta förutsätt-
ningarna för att ett lyckat 
tränings läger; förstklassiga idrotts-
anläggningar, flera attraktiva och pris-
värda alternativ till boende, en lång 
idrottstradition och omgivningar med
vacker natur inpå knutarna.

Många framgångsrika idrottsmän har 
börjat sina karriärer i någon av Hofors
många idrottsföreningar. Hockeyspelarna
Andreas Johansson och Ulf Söderström
är två exempel. Ett annat exempel är
Ove Berg som i många år i slutet av 
sextio- och början av sjuttiotalet var en
av Sveriges tongivande medel distans-
 löpare. En annan idag känd person som
lirat hockey i Hofors HC är Daniel 
Westling.

Många är också de idrottsföreningar och
lag som väljer Hofors för ett träningsläger.
Ta exempelvis Italiens landslag i lång-
loppsskidor som laddar upp i de fina 
spåren runt Hofors inför Vasaloppet.

Alla som deltar i träningsläger har nära 
till gym, simhall, motionsslingor, elljusspår
och välpreparerade skidspår lämpliga för
såväl träning som tävling.


