
Lättmotionsaktiviteter 
i Skövde kommun 2015-2016

”De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet
måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom”
     Edvard Stanley 1826-1893



Översiktlig guide
Detta häfte är en översiktlig guide över de lättmotionsaktiviteter som 
erbjuds i Skövde kommun. Vi vill att du ska få hjälp och inspiration av 
detta häfte för att hitta någon form av motion som passar just dig. 

Du har alla möjligheter att komma igång att röra på dig i den takt som 
passar dig. Som du ser nedan så finns det olika nivåer av träning och 
du väljer det som passar dig bäst. Varje litet steg är på rätt väg. 

Slingan - kort och lätt till-
gänglig promenadslinga
Om du inte är van att röra på 
dig eller har haft svårt att röra 
på dig under en period så kan 
detta vara ett trevligt alterna-
tiv för dig att komma igång. 
Slingan tar dig runt i närmiljöns 
omgivningar.

Slingor finns utmärkta i Kyrk-
parken och vid Närhälsan  
Hentorp och har skyltats upp 
med tydlig information. Fler 
slingor är på gång. Läs mer på 
www.skovde.se under  
rubrikerna Fritid & natur och 
Motionsspår.

Anpassad träning för dig som behöver 
handledning, t ex FaR-recept.

Rörelser i vardagen, till exempel gå i trappor istället för att ta 
hissen, cykla till jobbet eller gå av bussen en hållplats tidigare.

Nivå 1

Ordinarie föreningsverksamhet och andra aktörer, 
t ex stavgång, gymnastik, styrketräning och simning.

Nivå 2

Nivå 3



Billingens fritidsområde – ett sport- och rekreationsområde

Billingens fritidsområde ligger bara någon minut med bil från Skövde cent-
rum. Väl på plats kan du välja mellan en rad olika aktiviteter. Skogen kan 
avnjutas på flera sätt allt efter tycke och smak. Du kan även fiska ädelfisk 
i Hållsdammen. Fiskekort köper du i betalkortautomaten vid parkeringen, 
i receptionen på First Hotel Billingehus, Billingens Stugby eller hos EL-GE 
sportfiske. 

Spår:
2,5 km röd (elbelyst till klockan 22.00), även crosstrainingbana
3,5 km röd/gul
4 km röd/svart (elbelyst till klockan 22.00)
5 km gul
10 km grön
10 km lila (mycket kuperat och avsett även för mountainbike)
10,5 km blå/vit

Till Billingens fritidsområde hör även Åsbotorpsjön. Runt sjön löper en 
2 km lång handikappvänlig, asfalterad promenadväg med fin utsikt över 
staden. På skidstadion finns ett funktionellt utegym och en aktivitets-
plats med närliggande grillplatser. För mer information se informations-
tavlorna på plats.

Omklädningsmöjligheter alla dagar klockan 09.00-22.00. 
 
Kontakt: Frida Anderstedt, 0500-49 74 29
E-post: frida.anderstedt@skovde.se
Webb: www.skovde.se



Spår i övriga delar av kommunen

Igelstorp 2,5 km, spårets sköts av Igelstorps IK
Karstorp 2,5 km (elbelyst), spåret sköts av Skövde kommun
Lerdala 2,5 km (elbelyst), spåret sköts av Lerdala IF
S:a Ryd 2,5 km (elbelyst), spåret sköts av Skövde kommun
Skultorp 2,2 km (elbelyst), spåret sköts av Skövde kommun
Stöpen  2,5 km (elbelyst), spåret sköts av Stöpen motion
Tidan  2,5 km (elbelyst), spåret sköts av Tidans IF
Timmersdala  2,5 km (elbelyst), spåret sköts av Timmersdala motion
Värsås  2,5 km (elbelyst), spåret sköts av IFK Värsås
Väring  2,5 km, spåret sköts av Värings IF

Vandringsled
Billingeleden startar vid Simsjön, går förbi Skövde stad och upp till 
Bergs socken. Därifrån vidare till Lycke-Lilla Höjens naturreservat och 
Nolberget. 

Leden erbjuder fantastisk utsikt och tar dig genom strövvänliga lövsko-
gar, sköna picknick-hagar och högmossar. På flera utsiktsplatser finns 
bord och bänkar utplacerade. Totalt är Billingeleden 80 km lång, men 
det går givetvis bra att vandra delar av den. I området finns totalt 120 
km vandringsled.  

Varje vår och höst ordnas det vandringar - som i huvudsak går på Bill-
ingeleden - under namnet ”Billingen blommar” och ”Billingen brinner”. 
Gå in på kommunens webbplats www.skovde.se för aktuellt program. 

Broschyren ”På strövtåg bland Billingens sevärdheter”, med karta över 
Billingeleden och övriga vandringsleder, finns på turistbyrån och på 
www.skovde.se.

Cykelstråk
Skövde tätort har ett väl utbyggt nät av cykelleder. En cykelkarta över 
dessa finns att hämta i stadshusets reception eller på webbplatsen 
www.skovde.se. Skövdes natursköna landskap med många små bad-
sjöar inbjuder också till härliga cykelturer. De mindre vägarna utgör då 
bra cykelvägar. På Billingens fritidsområde finns ett särskilt spår för 
mountainbikeåkare (lila spår, 10 km).



Simhall och bad

Arena Skövde (inomhusbad)

Motionssim
Arena Skövde har en 25-metersbassäng inomhus för motionssim. Här 
finns flera banor, så du kan simma i din egen takt. Vi har öppet från tidig 
morgon till sen kväll.

Vattenträning
Att träna i vatten är skonsamt för kroppen. Arena Skövde erbjuder olika 
former av vattenträning; vattengympa och wet vest. Du tränar efter din 
egen förmåga. Våra pass är omtyckta av såväl nybörjare som av dem 
som är mer vältränade. Vissa pass kräver att du bokar din plats på  
webben.

Aqua Vitalis
Aqua Vitalis är vår relaxavdelning med stor ute- och innedel. Här finner 
du fyra olika bastur och varmpooler, solljusrum samt hamamsten. Du 
bokar plats via vår webb.

Besök vår webb för mer information, öppettider, priser och bokning.

Kontakt: Receptionen, 0500-49 87 50
E-post: arenaskovde@skovde.se
Webb: www.arenaskovde.se

Vi tar emot friskvårdskuponger.



Billingebadet 
Tempererat utomhusbad, juni-augusti.
Öppet alla dagar 10.00-19.00
Fri entré till morgonsim tisdag och torsdag 07.00-09.00.
Kassan stänger en timme innan badtiden är slut.
Kontakt: 0500-44 57 00
E-post: billingehus@firsthotels.se

Övriga bassängbad
Tidan (tempererat)
Nybobadet (ej tempererat) 
För mer information: www.skovde.se

Badsjöar
Karstorp, Lången, Simsjön, 
Sjötorpssjön, Vristulven

Isbanor (öppet vintertid)
Billingehov ishall
Skridskoåkning inomhus.
Åkning för allmänheten startar vecka 40.
Information om öppettider se www.skovde.se.
Kontakt: Frida Anderstedt, 0500-49 74 29
E-post: frida.anderstedt@skovde.se

Billingens isbana
Skridskoåkning utomhus under vintersäsongen, från vecka 46.
Information om öppettider och kontaktuppgifter finns på webben.
Webb: www.skovdebandy.se



Motionsanläggningar
Varje anläggning har mycket att erbjuda dig som kund, från lättlätt till 
intensiv träning. För öppettider, se respektive anläggnings webbplats.

Actic Skövde City
Actic Skövde City erbjuder träning för alla åldrar i form av  
konditionsträning, funktionell träning eller gruppträning som yoga, body 
pump, dans med mera. Vi har även personlig träning och kostrådgiv-
ning.

Kontakt: Receptionen, 0500-41 20 40 
Webb:  www.actic.se

Actic Arena Skövde
Välkommen till Actic Arena Skövde. I samma byggnad finns även bad.

Kontakt:  Receptionen, 0500-48 44 06 
Webb:   www.actic.se

Energi Träningscenter
Energi Träningscenter erbjuder både styrke- och konditionsträning samt 
möjlighet att träna dygnet runt. Du kan träna i grupp, individuellt eller 
tillsammans med en personlig tränare. Är du nybörjare hjälper vi dig att 
komma igång. 

Kontakt: Receptionen, 0500-50 24 01
Webb: www.energi.cc

STC Training Club
STC Training Club erbjuder träning för alla åldrar. Styrka, kondition, 
personlig träning samt kostrådgivning. Här finns olika typer av gruppträ-
ning såsom yoga, pilates och danspass. Barnpassning. 
Två av tre anläggningar är tillgängliga dygnet runt.

Kontakt: Reception, 0500-48 00 49
Webb: www.stc.se



Föreningar och övriga organisationer

BF Billingens vandringsklubb
En-milavandringar på söndagar vår och höst, start klockan 08.00-10.00. 
Platsen varierar.
Kontakt: Sune eller Gunnel Svensson, 0500-44 12 77, 0705-44 12 77
E-post: en.mila@telia.com
Webb: www.bfbillingen.se

Feldenkrais ®
Feldenkrais ® innebär enkla övningar där rörelsen ska utföras med 
minsta möjliga ansträngning för bästa möjliga funktion. Metoden ger 
dig ökad medvetenhet om hur du rör dig och egna verktyg att ta hand 
om din smärta.
Kontakt: Legitimerad arbetsterapeut/aukt Feldenkraispedagog  
Annelie Wennberg 070-263 67 71
E-post: info@anneliewennberg.se

Friskis&Svettis Skövde
Friskis&Svettis erbjuder nivå Soft på flera träningsformer bland annat 
Jympa. Soft tar extra hänsyn tas till dig som behöver tänka på ledav-
lastad träning. Öppna dörrar är ett pass där övningarna kan göras 
stående eller sittande. Vi har även individuell träning i gymmet där en 
kunnig tränare som hjälper dig med din träning.
Kontakt: Receptionen, 0500- 48 27 77
E-post: kansli@skovde.friskissvettis.se 
Webb: www.skovde.friskissvettis.se

Foto: Nordström Assistans



HjärtLung
Cirklar, kurser, vattengympa (Skaraborgs sjukhus Skövde), 
Qigong (fortsättningskurs).
Kontakt: Lennart Karlsson, 0500-46 11 37

IF Hagen Orientering
Tipspromenad utgår från Hagenstugan söndagar under perioden 
september-april. Start mellan klockan 10.00-12.00. 
Naturpasset orientering arrangeras under perioden maj-oktober där du 
letar efter kontrollerna i din egen takt. 
E-post: orientering@ifhagen.com
Webb: www.ifhagen.com

IFK Skövde Friidrott
Du som är intresserad av att löpträna i grupp är välkommen att  
kontakta oss. I första hand hittar du information på webbplatsen.
Kontakt: Stefan Karlsson, 0500-48 88 47 
Webb: www.ifkskovde.net

Korpen
Fotboll och innebandy anordnas.  
Kontakt fotboll: Per-Olof Kihlström, 073-522 34 99, Richerts gata 4B. 
Kontakt innebandy: Kristian Hjerpe, 070-685 98 53
E-post: skovde@korpen.se
Webb: www.korpen.se

PRO Skövde
Stavgång, Qigong, bordtennis och bowling. Vi deltar i boulespel ihop 
med andra föreningar. För mer information om tid och plats, kontakta 
expeditionen. Nås säkrast måndagar och onsdagar klockan 10.00-12.00. 
Kontakt: Expeditionen, 0500-41 70 75

Qigong
En traditionell qigong där man tränar balans, koordination och låter krop-
pens blodcirkulation öka. Genomförs i samarbete med Vuxenskolan. 
Måndag, tisdag och onsdag.
Kontakt: Jessica Hedenberg, 0706-75 22 26



RPG - Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Vi ordnar olika aktiviteter för våra medlemmar, även tillsammans med 
andra pensionärsföreningar.
Kontakt: Sonja Helsingwall, 0500-42 84 38

SKPF - Kommunalpensionärerna
Stavgång onsdagar klockan 10.00, samling vid Käpplunda gärde eller 
vid Närhälsan Södra Ryd
Kontakt: Birgitta Siljehult, 0500-48 32 88 (Käpplunda gärde) eller Inger 
Johansson, 0500-43 63 00 (Närhälsan Södra Ryd)

Boule torsdagar klockan 13.30-16.00, Boulebanan, Mariesjö. 
Kontakt: Inger Pettersson, 0500-43 55 17

Skövde Rehabcenter
Vattengympa.
Plats: Rehabbassängen på Arena Skövde
Tider: Tisdagar kl. 11.45 lätt och kl. 12.40 medel. 
Anmälan och betalning: Skövde Rehabcenter, Petter Heléns gata 10 
Kontakt: Receptionen, 0500-41 14 99

SPF – Skövde
Vi ordnar bowling, boule, biljard, line-dance, Qigong, squardance och 
promenader i naturen. 
För mer information, besök expeditionen på Södra 
Trängallén 3, måndagar kl. 10.00-12.00. 
Upplysningar om verksamheten på 0500-41 53 62 måndagar kl. 10.00-
12.00. Övrig tid telefonsvarare.



SPRF avdelning 79 i Skövde
Vi deltar i gemensamma aktiviteter som till exempel boule ihop med 
andra pensionärsföreningar.
Kontakt: Johnny Evaldsson, 0500-43 38 15

Skövde squardancers
Squardance är en lekfull motionsform till glad musik. Inga förkunskaper 
krävs, mer än att kunna skilja på höger och vänster. För mer informa-
tion och kontaktuppgifter, se vår webbplats.
Kontakt: Pia Quist, 0708-66 74 58
Webb: www.skovdesquaredancers.dinstudio.se

Strokeföreningen Skaraborg/Strokeputtarna
Strokeföreningen anordnar golfputting varje tisdagförmiddag under maj 
till september.
Kontakt: Gunnel Lundberg, 0500-48 33 58
E-post: gunnel@ypperlig.se

Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Vandrarkommittén
Kontakt: Roger Magnusson, 0504-154 01
E-post: rogermagnusson@hotmail.com

Yoga/Meditation 
Kundaliniyoga, en form av yoga för människor som vill hitta balans i 
tillvaron. Enkla rörelser, djupandning och meditation. Inga förkunskaper 
krävs.
Kontakt: Lena Mickelson, 0739-55 19 72
Webb: www.kundaliniyogaskövde.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar när det gäller 
kontaktpersoner, telefonnummer och öppettider. 
För aktuell information hänvisas till respektive webbplats.



Skövde Rehabcenter
0500-41 14 99
www.skovderehabcenter.se

SISU Idrottsutbildarna/
Västergötlands Idrottsförbund
Bengt Palmér
010-476 41 30
bengt@sisu.o.se

Folkhälsorådet
Rebecka Thilén
0500-49 79 65
rebecka.thilen@skovde.se

Aktiviteterna i broschyren gäller 2015-2016
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