
 

 

LÄNGSKIDÅKNING & TERRÄNGLÖPNING 
Hindås Skidklubb 
Vi erbjuder längskidåkning och terränglöpning på 
elbelyst slinga samt terrängspår. Konstsnö- och 
naturskidspår. Skidtävlingar. Barnverksamhet med 
utlåning av skidor. Samarbete med skolan. Skidträning 
på sportlov. Sportlabbet. Barnens Vasalopp. 
Terränglöpning; tävling och träning. 
Träningstider: Terränglöpning tisdagar kl 18.30 
Kontaktperson: Mathias Nilsson, hindassk@gmail.com   
Hemsida: www.hindasskidklubb.se  

RIDNING 
Råda Ridklubb 
Råda Ridklubb ligger vid Råda Säteri i Mölnlycke. I våra 
stallar finns det plats för 21 lektionshästar och 18 
privathästar, samt två shetlandsponnys för de allra 
minsta. Till anläggningen hör också manege, paddock, 
vinterhagar, rasthagar och beteshagar. Ridvägarna går åt 
ena hållet ut i de vackra bokskogarna i Rådaparken och 
åt andra hållet förbi Jungfruviken i Rådasjön ut i hela 
Delsjöterrängen.  
Träningstider: Ridskolan på Råda Ridklubb har 33 
lektioner i veckan, måndag-lördag. På söndagarna vilar 
hästarna och går i hagen hela dagen.  
Kontaktperson: Petra Lylikorpi, info@radaridklubb.se  
Hemsida: www.radaridklubb.se  

KONSTÅKNING 
Landvetter Konståkningsklubb 
Vi bedriver verksamhet från skridskoskola till elit. 
Klubben är verksam inom både singel- och teamåkning 
Träningstider: Skridskoskolan är 1 timme varje lördag. 
Därefter beror det på åkarens utveckling och vilja att åka 
mer. Vi erbjuder extra träning för skridskoskolebarnen 
tisdagar och torsdagar.  
Träningen bedrivs till största delen på is med 
komplement som gymnastik och dans. Som nybörjare 
tränar du en eller två timmar per vecka, därefter ökar 
antalet timmar beroende på motivation och kunskap. 
Eliten tränar ca 12 timmar is per vecka. 
Kontaktperson: Kristoffer Berntsson/ Britt Albertsson, 
styrelse@landvetterkk.com   
Hemsida: www.landvetterkk.com  
Uppföljningsträff: Alla som medverkat på Olympic Day är 
välkomna att ”prova på” i vår skridskoskola, lördagen 
den 12 september, kl 11-11.50. Egna skridskor och hjälm 
behövs.  

 

HANDBOLL  
Härryda HK 
Handboll för ungdomar  
Träningstider: Information om våra lag och träningstider 
finns på vår hemsida 
Kontaktperson: Annika Rohman, 
kansli@harrydahandboll.com  
Hemsida: http://www.laget.se/harrydahk  

GYMNASTIK 
Hindås Gymnastikförening 
Hindås GF är en förening i tillväxt. Våra 
verksamhetsområden är Truppgymnastik, Bamsegympa, 
Gymmix, motion, och Artistisk gymnastik. Vi har idag ca 
600 medlemmar varav 550 av dessa är aktiva idrottare. 
Föreningen har över 40 utbildade ledare och hade 4138 
deltagartillfällen för barn under 15 år 2014. 
Träningstider: Du hittar schemat för våra grupper på vår 
hemsida! (http://www.hindasgymnastik.se/wp-
content/uploads/2009/05/Schema-VT15_v1.0.pdf ) 
Kontaktperson: Ida Larsson 
Hemsida: http://www.hindasgymnastik.se  

GOLF  
Chalmers Golfklubb 
Chalmers GK erbjuder en bred verksamhet för alla 
åldrar. Chalmers golfanläggning ligger i ett naturskönt 
område nära Landvetters flygplats och erbjuder en 
välskött bana i vacker natur, bra träningsmöjligheter 
med fria driving range-bollar till alla medlemmar, trevliga 
lokaler att träffas och umgås i samt en förstklassig 
restaurang. 
Träningstider: Vi har nybörjarkurser för barn och juniorer 
och tränar en gång i veckan, lördagar, och slutar i slutet 
av september. Vi har uppstartsläger både på våren och 
efter sommaren samt avslutar även vår och höst med 
aktiviteter. Vi erbjuder golfkul för barn 5-8 år under 6 
fredagar med start den 8 maj.  
Kontaktperson: Pontus Leijon, pontus@chgk.se  
Hemsida: www.chgk.se  
Uppföljningsträff: Vi kommer att erbjuda nybörjarkurser.  
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BADMINTON 
Landvetter Badmintonklubb 
Klubben tränar och tävlar i badminton. 
Träningstider: Våra träningstider är: Tisdagskvällar och 
lördagsmorgnar i Landvetter idrottshall. Torsdagskvällar i 
Önneröds idrottshall. Vi har tider för alla åldrar och 
nivåer. 
Kontaktperson: Göran Olausson, 0705-44 44 18 
Hemsida: www.landvetterbmk.nu   
 

Råda Badmintonklubb 
Råda Badmintonklubb är en förening i Mölnlycke med ca 
70 st medlemmar. Vi håller främst till i Mölnlycke 
idrottshall, medan platsen för motionsspel är i 
Djupedalshallen.  
Träningstider: Träningen är indelad i tre olika 
träningsgrupper, varav två är barn- ungdomsgrupper 
plus en seniorgrupp, och träningarna sker på tisdagar 
och torsdagar samt söndagar. 
Kontaktperson: Richard Stenholm, radabmk@gmail.com  
Hemsida: www.radabmk.se  

BOULE 
Hindås Bouleklubb 
I Hindås Bouleklubb är de flesta medlemmar pensionärer 
– klubben arbetar dock aktivt för att få in alla 
åldersgrupper. Boule är en trevlig familjeaktivitet som 
passar för alla åldrar, ung som gammal. 
Träningstider:  
Måndagar kl. 16-18, efter den 3/9 kl.15-17 
Onsdagar kl. 18-20, efter den 3/9 kl. 15-17 
Lördagar kl. 10-13 
Kontaktperson: Lisbeth Örgård, tel. 0301-21172, 
lorgard@yahoo.se eller hindas.boule@telia.com  
Hemsida: http://www.idrottonline.se/harryda/hindasbk-
boule   
Uppföljningsträff: Prova på dag för alla intresserade 
planeras i maj/juni och annonseras på hemsidan. 

INNEBANDY 
Hindås Innebandyklubb 
Klubben bedriver sin verksamhet i Hindås Idrottshall och 
erbjuder verksamhet för barn upp till dam- och 
herrseniorer.  
Träningstider: Mer uppgifter om lagen finns på 
hemsidan! 
Kontaktperson: Lena Gustavsson, hindasibk@gmail.com  
Hemsida: www.hindasibk.se  
 

Pixbo Wallenstam Innebandyklubb 
Pixbo Wallenstam IBK är en etablerad storklubb med 
bred ungdomssatsning för pojkar och flickor.  
Träningstider: På hemsidan finns mer info om våra olika 
lag och träningstider! 
Kontaktperson: Inge Nilsson, inge.nilsson@pixbo.se  
Hemsida: www.pixbo.se  

TENNIS 
Landvetter TK 74 
Vi erbjuder tennisskolan för de som vill ha kul och lära 
sig att spela tennis från 7 år. Medlemskap krävs för att 
delta i tennisskolan.   
Kontaktperson: Jonas Arvidsson, 076-276 05 26 / Lennart 
Jonsson, 031-91 63 66, info@landvettertk.se  
Hemsida: www.landvettertk.se  
Uppföljningsträff; Sommarlovstennis under 
sommarlovet. 
 

Pixbo Tennis 
Tennisverksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar. 
Träningstider: Vi har träningsgrupper från måndag till 
lördag. Vi har nybörjargrupper och fortsättningsgrupper 
för alla åldrar. 
Kontaktperson: Joel Christensen, joel@pixbotennis.com 
& Tobias Virdhage, tobias@pixbotennis.com 
Hemsida: www.pixbotennis.com  

SPORTFISKE 
Råda Sportfiskeklubb 
Klubben bedriver verksamhet utifrån 
sportfiskekonceptet. Sportfiske är mycket mer än att 
bara fiska. Genom verksamheten lär sig barnen 
respektera naturen och att njuta av att vara utomhus. 
Fiske är en familjeaktivitet med möjligheter till social 
samvaro inom familjen och gentemot andra. Därför 
ordnar vi ibland familjedagar där vi bjuder in barnen 
med sina föräldrar för lite fiske, grillning och umgänge. 
Vi har en fin klubbstuga vid Råda Säteri som kan 
användas för att exempelvis själva tillverka olika 
fiskeredskap. Verksamheten kan bedrivas när som helst 
utan att det är organiserat och vi uppmuntrar alla att 
själva bege sig ut i naturen och också passa på att fiska 
lite.  
Kontaktperson: Lars Sundling, lars.l.sundling@telia.com  
Hemsida: www.radasportfiskeklubb.se   
Uppföljningsträff: Vår förhoppning är att framöver ordna 
en familjedag där vi bjuder in barnen som varit med i 
Sportlabbet tillsammans med sina föräldrar för en 
familjedag. 

FRIIDROTT 
Mölndals AIK 
Friidrottsträning för killar och tjejer från 9 år och äldre. 
Träningstider: Besök vår hemsida och titta under fliken 
TRÄNINGSGRUPPER 
Kontaktperson: Stefan Rönnäs, 031-27 57 99, 
stefan@maik.se  
Hemsida: www.maik.se  
Uppföljningsträff: Läs mer under fliken 
FRIIDROTTSSKOLA på vår hemsida! 
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