Gymnastikens Hus i Alingsås har en av Västsveriges bäst utrustade
hallar för manlig och kvinnlig artistisk gymnastik. Hallen har även
utrustning för trampolin och truppgymnastik och kan användas för
cheerleading. Vi erbjuder er en välutrustad och trevlig hall såväl för
läger och kurser som för återkommande veckovis bokning.
Till invigningen hösten 2007 och sedan dess har vi nyanskaffat ett fler$
tal redskap och vi fortsätter kontinuerligt att uppgradera och komplet$
tera vår utrustning. Vi har dessutom ett stort antal metodikstationer
kring redskapen. I direkt anslutning finns ytterligare en gymnastikhall
som kan användas för övernattning eller med komplementerande fri$
ståendegolv.
Hallen är belägen i direkt anslutning till Alingsås järnvägsstation och
Västtrafiks resecentrum. Från Göteborg går det både regional$ och
pendeltåg, och från Stockholm ankommer X2000 samt regionaltåg.
Hallen ligger också bredvid E20 mellan Göteborg (48 km) och Stock$
holm (435 km), och i anslutning till hallen finns det gott om fria par$
keringsplatser.

Friståendegolv med spegelvägg

Hopp med Yurchenkoskydd, skum$
pegasus och satsbrädor

Bygelhäst, golvhästkropp, svampar,
svamplock och bygelbräda

Herrbarr

Ringställning med fasta och höj$/sänk$
bara ringar samt räck

Korstränare, 50/50$lons, golvbarrar
samt styrke$ och koordinationstränare

Dambarr och snurräck

Bommar och golvbommar

Redskap:
● Friståendegolv (Taishan,
2008)
● Pegasus med gasfjäder för
AG och Trupp (LEG, 2007)
● Stratum$satsbräda (AAI,
2005)
● Glasfibervoltgolv (HGB, 2004)
till grop och nedslagsbädd

Herredskap:
● Bygelhäst (Spieth)
● Ringställning (Spieth)
med fasta och höj$/sänk$
bara ringar
● Herrbarr (Spieth, EM 2008)
● Räck (Spieth)

Damredskap:
● Dambarr (Spieth, 2010)
● Tävlingsbom (Spieth, 2008)
● Träningsbom (Spieth)
● Träningsbom till grop (Spieth)
Trampolin:
● Premium 4x4 (Eurotramp,
Frivolten Cup 2011)

Herrbarr och räck vid grop

Herredskap vid grop:
● Ringställning med dämp$
ning (Spieth, VM 2007)
● Herrbarr (Spieth)
● Räck (Spieth, VM 2007)

Dambarr och ringar vid grop samt
pojkbarr
Damredskap vid grop:
● Dambarr (GES)

Trampolin
Övrig utrustning:
● FIG$godkända nedslags$
mattor till de flesta redskap
● Spegelvägg (12,5 m)
● Friståendegolvrullar
(Spieth)
● 3 kraschmattor (Taishan)
● Skumpegasus (J&F, 2010)
● Yurchenkoskydd (Taishan
● Kil med dämpning (LEG)
● Säkra nedslag$matta
● Anloppsvåd till hopp
● 3 satsbrädor
● 2 barnsatsbrädor
● Räck$/holmevadderingar
● Höj$/sänkbart räck/holme
på stolpar
● Snurräck
● Kipprulle
● Kippgunga
● Traktorslang
● Ribbstolar
● Axelstretchkuddar
● Lodlinor

Trampolin:
● Nedsänkt trampolin
(Eurotramp)

Nedsänkt trampolin i grop
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Voltkudde
Kombiplintar
Vikbar kil
Plintar
Pallplintar
Tjockmattor
Tunnmattor
Skivstänger och hantlar
Styrketräningsbänk
Korsträningsbänk
Motionscykel
Musikanläggning
28’’$TV med DVD
28’’$konferens$TV med
DVD vid förfrågan
● Trådlöst nätverk

Övriga herredskap:
● Kretshink
● Helikopterkretstränare
● Svampar och svamplock
● Bygelhästkropp i golvnivå
● Bygelbräda
● Kretsbock
● 50/50$lons
● Korstränare
● Höj$/sänkbara takringar
● Ringar i barr
● Elastano (Gymnova)
● Pojkbarr
● Golvbarrar
● Styrke$ och koordinations$
tränare (CIS$positioner)

Övriga lokaler:
● Gymnastikhall 2 för motions$
och skolgymnastik, 22x18 m
● Bågskyttehall
● Boulehall
● Cafeteria
● Konferensrum

Övriga damredskap:
● 3 golvbommar
● 2 skumbommar
● Bombreddare (Spieth)

Besök gärna vår hemsida, www.gymnastikenshus.se, för att under Lokaler se en ritning över aktuell
redskapsuppställning i Gymnastikhall 1.

Cafeteria

Gymnastikhall 2

Inkvartering
Övernattning kan ske i vår angränsande Gymnastikhall 2 i medhavd sovutrustning. Två
mindre konferensrum kan om så önskas användas som logi för ledare.
Inom gångavstånd finns hotell (3 minuter) och vandrarhem (10 minuter). Sommartid finns
möjlighet till camping eller stugboende på Lövekulle Camping (4 km) eller Lygnareds
Camping (8 km). Se Alingsås kommuns hemsida: www.alingsas.se för mer information om
logi. Alingsås Turistbyrå nås på telefon: 0322$61 62 00 och e$post: turistbyran@alingsas.se.
Mat
I vår cafeteria med plats för 30 personer kan ni själva ordna frukost, lunch och middag eller
servera beställd mat. I närheten finns McDonald’s, pizzerior, lunchrestauranger, kina$ och
thaimat.
Konferensrum
Cafeterian fungerar utmärkt som sammanträdesrum och därutöver finns det två mindre
konferensrum med plats för ett tiotal personer vardera. I ett av konferensrummen finns TV
och DVD$spelare.

Bågskytte

Bad i Lygnared

Övriga aktiviteter
För den som förlägger läger i Gymnastikens Hus finns det möjlighet att prova på andra sporter
som finns i huset: bågskytte, badminton, boule, short mat bowls eller parkour/tricking. I
närheten finns möjlighet att spela bowling och inom gångavstånd ligger Nolhagahallen med
simhall. Sommartid finns bad inom promenadavstånd samt större badplatserer inom 10$15
minuter med bil.
I Alingsås är det nära till allt $ inom gångavstånd finns banker, apotek, affärer och galleria.
Göteborg och Liseberg når ni på 40 minuter via pendeltåg med avgång varje halvtimma.
Bokning
För priser och aktuellt bokningsläge, se Gymnastikens Hus hemsida: www.gymnastikenshus.se,
ring vårt kansli: 0322$12885 eller e$posta: kansli@gymnastikenshus.se.
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