Träningsläger i
Ulricehamn
Upplev ett träningsläger utöver det vanliga.
Lassalyckan - idrott & rekreation för alla!
Hotell Lassalyckan
Sanatoriebacken 10
523 33 Ulricehamn
www.hotell-lassalyckan.se

Logi
Bo bekvämt på Hotell Lassalyckan som ligger i direkt anslutning
till träningsanläggningen.

Helpension
Njut av hälsosamma måltider i hotellets mysiga restaurang.
Frukost, lunch, 2 mellanmål och middag ingår.

Träning
Här finns träningsmöjligheter för alla idrotter. Vi skräddarsyr ett
upplägg som passar just er.
Prisexempel
Pris från 1450:-/person inkl. 2 nätter logi, helpension. Tillägg
fys/rörlighetspass och workshop 200:-/person. Kontakta ert
lokala SISU distrikt för evt stöd till föreläsningen. Träning och
övriga aktiviteter tillkommer.

Lisa och Linda från "Lindas Träningscenter"
håller ett träningspass med fokus på
rörlighet och styrka anpassat till er sport.
Båda har ett förflutet inom elitidrotten Lisa
inom fotboll och Linda inom handboll.
www.lindastraningscenter.se

Uppläggsförslag

Fredag:
Träning
Middag
Lördag:
Frukost
9.00-10.30 Träning
Mellanmål
11.30-12.30 Fys/rörlighet med "Lindas"
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Workshop med "Hälsa & Idrott"
Mellanmål
16.00-17.30 Träning
Middag
Evt kvällsaktivitet
Söndag:
Frukost
10.00 Match eller träning
Lunch

Tony och Frida från "Hälsa & Idrott" håller en
workshop inom temat kost, återhämtning och
prestation för idrottare. Tony är del av SISU:s
idrottsutbildare. Kontakta ert lokala SISU distrikt
för att höra om möjlighet att få finansierat
föreläsningen via dem.
Tony har under många år jobbat med att optimera
elitidrottare inom flera sporter och Frida är
idrottsläkare. Här får idrottaren lära sig vikten av att
äta rätt för att hålla sig frisk, skadefri och explosiv.
www.halsaidrott.se

Träningsanläggningen
4 fullstora fotbollsplaner, konstgräs (en uppvärmd)
Inomhus fotbollshall
Ishallar
18-håls golfbana
Badhus
Sporthall
Boulehall
Padelhall
Tennishall
Squashhall
Lindas träningscenter
Utomhus gym
Hinderbana
Trailbana 7 km
Orienteringsområde
MTB spår 4,5 km, 7 km och 12 km.
Motions- och skidspår 3,7 km, 5 km, 10 km och 15 km
Pump Track
Wakeboard park
Omklädningsrum
Bastu
Vallabod
Värmestuga
Grillplatser
Sportbutik

Ulricehamns stad ligger intill den vackra sjön Åsunden som
erbjuder både badstrand och kallbadhus. På gågatan finns ett
utbud av trevliga restauranger, caféer, bowlinghall och butiker.
För att boka kontakta hotell Lassalyckan
Tel: 0321-775720
Email: info@hotell-lassalyckan.se

