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Vill du lyckas med träningslägret?
Engagerade deltagare, rätt lokaler och utrustning och naturligtvis den rätta nivån på service och boende är några av 

de viktigaste delarna för ett lyckat läger. 

Lägg det i Hofors!
I Hofors har idrottshallar och föreningsliv blomstrat i samma takt som stålverket. Under det senaste seklet har ett av 

världens bästa kullagerstål tillverkats på stålverket och det tillverkas fortfarande. Här finns förstklassiga idrottsanlägg-

ningar, flera attraktiva och prisvärda boendealternativ, en lång idrottstradition och vacker natur in på knutarna. Det 

finns också olika alternativ på restauranger eller catering av mat om ni inte själva lagar mat i ert boende. Kommunens 

geografiska läge, med närhet till både Stockholm och ett flertal andra städer, gör det enkelt att ta sig till Hofors.



Välkommen till Idrotts-
kommunen Hofors! 
På orten har vi ett stort antal aktiva föreningar som driver egna 

anläggningar. Här finns till exempel en av Sveriges finaste ka-

notarenor, och en stadion för vattenskidor. Det finns en populär 

crossbana och en välpistad familjevänlig slalombacke. Hofors 

Golfbana är känd bland golfare både för de fina greenerna och 

för den vackra naturen. På vår hemsida hittar du länkar till alla 

externa föreningar och deras arenor, vi kan naturligtvis hjälpa dig 

med kontakterna. Det finns också många föreningar som utnytt-

jar kommunens alla anläggningar. Lägger du ett träningsläger i 

Hofors finns det många lag och föreningar som vill ställa upp i 

vänmatcher eller avslutningstävlingar. 

Hofors golfbana klassas som en av Sveriges vackraste golbanor.



Hoforshallen
I HOFORSHALLEN LIGGER BLAND ANNAT SIMHALLEN MED BUBBELBAD, REHAB 

OCH BASTU. HÄRIFRÅN UTGÅR OCKSÅ FINA MOTIONSSPÅR PÅ 18 KILOMETER. I 

HOFORSHALLEN HITTAR DU ÄVEN EN CAFETERIA MED ENKLARE MAT OCH FIKA. 



Simhall
Bassängen är 25 x 12 meter stor och lämpar sig för tränings-

läger, tävlingar och relax efter annan träning.

Idrottshall
Behöver ni en hall för handboll, innebandy, basket, tennis, 

vollyboll, badminton eller annan bollsport hittar ni rätt lokal 

här i vår 40 x 20 meter stora idrottshall.

Styrkehall
Det finns ett välskött gym i Hoforshallens nedervåning, Ho-

fors Atletklubb sköter anläggningen och för idrottsläger kan 

det vara intressant att spendera några timmar tillsammans 

med en instruktör på gymmet.

Skyttehall
Det finns en skyttehall med  banor och utrustning för luftge-

värsskytte. Här kan du lägga både läger och tävlingar.



EN FÖR GÄSTRIKLAND UNIK ANLÄGGNING MED ETT SORT ANTAL AKTIVITETER 

KONCENTRERADE TILL EN OCH SAMMA PLATS. DET GÖR STÅLRINGEN TILL ETT UT-

MÄRKT VAL FÖR TRÄNINGSLÄGER OCH TÄVLINGAR. 

Stålringens 
idrottscenter



BMX- och Skatehall
Ramperna är anpassade både för BMX-cyklar och skatebord. 

Verksamheten i hallen bedrivs av Hofors BMX och Skate. Läs 

mer om och kontakta dem på www.hoforsxpark.se.

Elljus och motionsspår
Både sommar och vinter går det att utnyttja spåren som 

utgår från Stålringen. Eljusspår finns i längderna 2,5 och 5,5 

kilometer. 

Fotbollsarenan
Konstgräsplanen är öppen från 15 mars till 15 oktober. 

Mattan är en sviktande Saltexmatta som ger ett riktigt bra 

underlag för intensiva arrangemang som träningsläger och 

cuper.

Ishallen
Vår Ishall är ordentligt byggd med många omklädningsrum 

och ett inte alltför kallt inomhusklimat. Här spelas många 

cuper och varje lag har tillgång till ett eget omklädningsrum. 

Hydraulikservice • Svarvning & fräsning
Reparationer • Plåtarbeten • Produktutveckling

Nitvägen 1, 813 33 Hofors
Tel 0290-76 71 00 • Fax 0290-76 74 01
info@backstromsmek.se
www.backstromsmek.se



Boka direkt eller fråga mer:
0290-77 15 61

lokalbokningen@hofors.se

www.hofors.se/kulturfritid

Fritidschef:
Rolf Larsson

rolf.larsson@hofors.se
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