
 

 

Om tillräckligt många anmäler sitt intresse för att gå en 

nybörjarkurs i höst för flickor och pojkar kommer klubben att 

ordna en speciell kurs för ungdomar.  

Linde Dansklubb arrangerar sedan ett par år nybörjar- och 

fortsättningskurser för vuxna både höst och vår.  

Kontakta Linde Dansklubb och gör en intresseanmälan 

Krister Skarin 070 3961186 

Lennart Sjöstrand 070 7795241 

Vi har barngrupper där man tar vid från simskolan och tränar 

den grundläggande simtekniken för de fyra simsätten crawl, 

bröstsim och ryggsim, upp till ungdomsgrupperna som 

tävlingssimmar och då även tränar fjärilssim. I simsällskapet har 

vi även vuxengrupper, från nybörjare till fortsättning. Vi 

välkomnar alla nya simmare som vill prova på en rolig idrott 

med träning för hela kroppen! 

För mer information: 

http://www6.idrottonline.se/LindesbergsSS-Simidrott 

Rolf Törnblom 010-480 29 19, rolf.tornblom@grontmij.com 

Vi bedriver orienteringsverksamhet för alla åldrar. 

Alla är välkomna att prova orientering torsdag den 21/8 kl 18:00 

på Ryaheden, vägvisning från Prästtorpsvägen. Läs mer på vår 

hemsida: www6.idrottonline.se/LindebygdensOK-Orientering  

Susanne Hellsing 076-206 02 48, sussi.hellsing@telia.com 

Fler föreningar i Lindesbergs kommun som har orientering 

Fellingsbro GOIF, John Martinsson, 070-224 21 54, 

edner@home.se 

Mycket händer i handboll! Vill du börja spela handboll? 

Att få delta i olika aktiviteter inte bara handboll. Turnering - 

läger. Få nya kompisar. Få upplevelser för livet. 

För mer information: www.lif-lindesberg.se  

LIF Lindesbergs kansli, 0581 - 150 60, kansli@lif-lindesberg.se 

Vi har grupper för pojkar och flickor i alla åldrar.  

För mer information klicka vidare till de olika lagsidorna på vår 

hemsida www.wsklindesberg.se 

Stefan Svanholm, 070-713 65 49, info@wsklindesberg.se 

Du som är intresserad av att prova på hockey - Välkommen till: 

Hockeyns dag i Lindehov 13 september 2014  

Lindlöven anordnar lördag 13 september Hockeyns Dag i 

Lindehov ishall, Lindesberg En dag för hela familjen. 

Program från kl.10.00 Mer information: www.lindloven.com  

Lindlövens kansli 0581-148 88, kansli@lindloven.com ,  

Öppettider: måndag 13.00–21.00. tisdag–torsdag 08.00–16.00 

Fler föreningar i Lindesbergs kommun som har ishockey 

Guldsmedshytte SK, Gert Forsberg, 070-239 66 65, 

gskhockey@gmail.com  

Fellingsbro-Frövi IK, 0581-62 07 30, 070-348 95 42, 

ffik@telia.com 

Börja spela fotboll. Ta kontakt med vår ungdomsledare för den 

åldersgrupp som du är intresserad av eller kontakta vårt kansli. 

Alla är välkomna och prova på innan man bestämmer att man 

vill fortsätta. 

F06/07 Daniel Ahlström, volle78@gmail.com 

F04/05   Robert Nilsson, jonsbro@telia.com 

F03 Claes Eriksson, claeseriksson@msn.com 

F02  Petter Carlsson, 

petter.carlsson@meritor.com 

P07  Marie Lundqvist, 058116497@telia.com 

P06  Jonas Blad, blad24@hotmail.com 

P05  Magnus Lindgren, 

mangelindgren@hotmail.com 

P04  Pedro Laurberg, 

pedro_laurberg@hotmail.com 

P03  Mikael Karlsson, micke-k@telia.com 

P02  Tommy Kragh, kraghla@live.se 

IFK Lindesbergs kansli, 0581-159 00, Ifk.lindesberg@telia.com  

Alla barn och ungdomar är välkomna till en gratis Prova på dag 

lördagen den 30 augusti-2014 kl.13.00. Vi håller med racketar o 

bollar. Vid dåligt väder går vi in i hallen. 

Anmälan senast 24 augusti till Julien Nsengiyumva 076-233 54 

51 eller jmsportcenter@gmail.com. 

Föreningen har utomhusbanor på grus samt egen inomhushall. 

Lindesbergs TK bedriver barn och ungdomsverksamhet samt 

vuxenträning för motionärer. Du bokar enkelt dina speltider på 

nätet. www.bokatennis.nu/lindesberg.  

Kontakt: Nils Detlofsson tel.070-2500168 

Thomas Eriksson tel.0581-13921, 070-5838038 

Storådalens skidklubb har friidrott och skidor (när snö finns) på 

programmet. Föreningen har fått igång en aktiv 

ungdomsträning. Dessutom har vi fått med ett antal 

intresserade föräldrar. 

Vi inbjuder alla barn och ungdomar till träning 20 augusti. 

Kontakta Leila för mer information. Träningen består av styrke- 

snabbhets- smidighets- och uthållighetsträning med inriktning 

på de olika friidrottsgrenar, som kan genomföras i Storå-

Guldsmedshyttan. 

Kontakt: Leila Toivonen 073-0475905. 
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För dig som vill prova att träna och spela volleyboll efter Linde 

Sports Camp kommer det bli en upptaktsträff den 1 september i 

Lindesberg Arena. 

Lindesberg Volley  har ca 130 aktiva medlemmar (varav 90 st 

ungdomar under 20 år) .De yngre lagen 9-11 år spelar varje år 

flera Volley 2000 turneringar varav vi själva arrangerar 2 stora 

turneringar i Lindesberg Arena. 

Kontakt: Åsa Viggeborn, 0703747697, asa.viggeborn@telia.com 

eller info@lindesbergvolley.se 

Säsongsstart i mitten av oktober i Lindesbergs Curlinghall 

(bredvid ishockeyhallen i Lindesberg) 

Gratis prova på aktivitet passar alla från 10 år och uppåt. 

Måndagar kl. 18-20 från 19 oktober 2014. Du får hjälp av våra 

instruktörer. Ta med rena gympaskor och ledig varm klädsel. 

Övrig utrustning lånar du av oss. 

Alla är välkomna till CURLINGENS DAG 2014 lördag 18 oktober 

kl.10 -17. Öppet hus - Vi bjuder på varm korv - fika! 

För mer information och kontakt: www.lindecurling.se 

karlsson.lars.uno@telia.com 

Välkommen att prova på golf gratis hos Lindesbergs GK. 

Onsdagar fram till hösten 

17.00-18.00. 4-8 år 

18.00-19.15. 9-16 år (indelade i två grupper) 

Utrustning finns att låna. 

För mer information www.lindesbergsgk.se 

Per Nyberg, 076-319 08 50, per@lindesbergsgk.se  

En liten, familjär ridskola där alla är välkomna, oavsett ålder. Vi 

har lektioner på alla kunskapsnivåer fem dagar i veckan och 

försöker tillgodose våra ridandes behov. 

Under höstterminen startar vi upp nya grupper eftersom 

efterfrågan har varit stor! Välkomna med frågor eller anmälan 

vid intresse. Självklart finns det möjlighet att prova på också! 

Helena Randefelt, 076-8171455, helenarandefelt@hotmail.com 

Under hösten 2014 kan du delta i Dansmix, Show & Dance, 

Bamsefamilljegympa, Gymnastik (både barn & 

ungdomsgrupper), Parkour/Freerunning och olika motionspass.  

Verksamheten startar vecka 35. För mer information se vår 

hemsida www.lagf.nu eller kontakta Anna Hedman 073-642 81 

86, annalagf@hotmail.com   

Föreningen har också 3 facebookgrupper. LAGF, LAGF 

Gymnastik och Lindesberg Parkour/Freerunning 

Välkommen till Frövi Judoklubb. En förening med verksamhet 

för alla. Se vår hemsida eller kontakta oss om du vill veta mer. 

www6.idrottonline.se/FroviJK-Judo  

Björn Nyberg, 076-1412999, bjorn.nyberg@judo.se 

Speedway, enduro och motorcross.  

PROVA PÅ SPEEDWAY 

Vi bjuder både tjejer och killar att prova på speedway 23-24/8-

2014 från klockan 10.00 båda dagarna. Var gärna på plats från 

09.30. För dig som är deltagare på Linde Sports Camp är detta 

gratis under denna helg. Tag med dig din t-shirt och ditt 

Olympic Dayband.  

Prova på är öppen för alla andra till en kostnad på 200-350 kr 

beroende på ålder och vilken storlek på motorcykel man kör. 

Du hittar Hagalund Motorbana mitt i mellan norra & mellersta 

infarterna till Lindesberg (skylt motorbana) kör till vägs ände. 

Observera att ALLA under 18 år som vill prova på speedway 

MÅSTE ha en MÅLSMAN med sig som är närvarande så länge 

verksamheten pågår. 

För mer information: www.lindarnaspeedway.com 

Facebookgruppen ”Linde MSK Lindarna speedway”. 

Tomas Sträng, 073-502 53 05 , tomas.strang@telia.com  

Cacimier Nilsson , 0581-152 58 . 070-201 16 54 

Motorcross och enduro; Mathias Edhammer 070-330 00 03 

John Jansson: 070-249 77 82 

Bordtennisträning för ungdomar och vuxna i 

Storåskolansgymnastiksal och Hagabackens gymnastiksal. 

Träningarna bedrivs från skolstart på hösten. Vi har pingisskola 

för de yngsta (6-9 år) som arrangeras med 10 träningar på 

hösten och 10 träningar på våren.  

Vi välkomnar alla till vår verksamhet. Säsongen 2014-2015 

startar officiellt den 24 augusti. Då skulle vi gärna se att just du 

vill delta. 

För mer information: www.stora-btk.se 

Kent Karlsson, 070-5706771 (kvällstid), kent.karlsson@stora-

btk.se 

Föreningen driver skatehallen i Lindesberg. Ta kontakt om du 

vill börja med skateboard. 

För mer information: www.lindesbergskateboard.se 

Stefan Andersson, 076-3977797, 

stefan@lindesbergskateboard.se. 
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