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Vårt konstsnöspår består av åtta olika slingor. Du kan välja att åka hela spåret (alla åtta slingor) eller kombinera olika slingor för att
få ihop den längd/svårighetsgrad som passar dig bäst. Runt spåret finns det skyltar för att du lätt ska finna den
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slinga du vill åka eller hitta tillbaka till parkeringen. Höger åkriktning gäller i samtliga skidspår. Välkommen ut i spåren!
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Denna sträcka med en lång svagt lutande backe är den naturliga
kopplingen mellan skidspåren och Billingecenter.
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TEKNIKSTRÄCKAN

1. Stadionområde, teknikområde
2. Billingecenter

Omklädning, dusch, bastu, wc,
sportbutik/uthyrning, värmestuga,
vallarum, sjukrum, restaurang
och värmestuga.
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Spårstatus
Aktuell spårstatus hittar du via appen ”Mitt
Skövde”. Lägg till tjänsten skidspår i appen
för att se spårstatus. Du kan även se väder
och spårstatus på www.billingenskovde.se
eller www.skidspar.se

LÄTT

Utmed stora parkeringen hittar du Tekniksträckan. Här finns bra
möjligheter att finslipa din teknik.

SJÖVÄGEN

1,8 km

LÄTT

En lättåkt slinga utan skarpa svängar eller backar som passar alla.
Sjövägen leder till Toppslingan och Gamla slingan.

CAMPINGSLINGAN
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550 m

2,4 km

MEDEL

En mysig slinga med flera mjuka svängar. Startar norr om stadion
och fortsätter förbi campingen innan den vänder tillbaka.

TOPPSLINGAN

1,9 km

MEDEL

Startar med en plan sträcka, sedan en utförslöpa innan en kort stigning. Därefter vänder spåret tillbaka. Här ifrån når du SM-slingan.

GAMLA SLINGAN

2,0 km

SVÅR

En teknisk och fysiskt krävande slinga. Samma sträcka som vårt
gamla konstsnöspår. Här ifrån når du Elitsticket.

SM-SLINGAN

800 m

SVÅR

Fysiskt krävande slinga. Passar vana skidåkare med god fysik.
lång utför- och uppförslöpa.

ELITSTICKET

1,0 km

AVANCERAD

Tekniskt krävande slinga. Passar vana skidåkare med god fysik.
Brant och lång utför- och uppförslöpa.

Spårpreparering
utgöra stor fara för dig som skidåkare på grund av eventuell spårpreparering.

SPÅRKARTA NATURSNÖSPÅ R/MOTIONSSPÅR

Billingen Skövde - vinter
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Billingecenter

På Billingen hittar du 18,5 km natursnöspår och 11 km
konstsnöspår. Öppettider: måndag - söndag. kl 06.00 - 22.00.
Öppettiderna gäller utifrån väder och snötillgång.
Mer info på www.billingenskovde.se

Billingecenter hittar du precis intill den stora isbanan, nära
till alla aktiviteter som erbjuds på berget. Centret är en
välkomnande mötesplats och samlingspunkt för alla som
tillbringar sin fritid uppe på berget. Den som vill kan hyra
utrustning för att springa, cykla, klättra, åka skridskor eller
åka skidor på längden eller tvären.

SPÅRAVGIFT
Dagkort
90 kr
Säsongskort
900 kr
Barn till och med 16 år åker gratis
Dagkort löses i automat på området med kortbetalning
eller swish.
Swish-nummer: 123 471 81 77
Säsongskort säljs i kassan på Arena Skövde (legitimation krävs).
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Längdskidspår
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www.skidspar.se

Billingebacken
1

Billingebacken är en slalombacke som bjuder både på härlig
skidåkning och strålande utsikt. Backen är 400 meter lång med

BILLINGECENTER INNEHÅLLER:
•
Restaurang Berget
•
Omklädningsrum med dusch och bastu
•
Träningskonsulten, sportbutik med uthyrning
•
Performance center
•
Konferensrum
•
Värmestuga
•
Toaletter
•
Vallarum
•
Sjukrum
•
Föreningslokaler

Gångvägar
svårhetsgrader. För mer information och öppettider besök
www.billingenskovde.se

START
STARTPLATS
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Dagkort kl 10.00 - 15.00
Kvällskort kl 16.30 - 21.00
Heldag helg kl 10.00 - 16.00
Halvdag helg kl 10.00 - 13.00
Halvdag helg kl 13.00 - 16.00
Tvådagarskort

VUXEN/UNGDOM
120 kr / 90 kr*
120 kr / 90 kr*
150 kr / 100 kr*
100 kr / 70 kr*
100 kr / 70 kr*
270 kr / 180 kr*

(gäller lördag och söndag samt helgdag)

Säsongskort

SPÅRINFORMATION
MAJASLINGAN

3,5 KM

LÄTT

LASSERUNDAN

5,0 KM

LÄTT

HELLNERMILEN

10 KM

LÄTT

VILDMARKSPÅRET

16 KM

LÄTT

*Ungdom (6-16 år) och pensionär. Barn till och med 5 år åker gratis
tillsammans med vuxen.

Arena Billingen

Vildmarkspåret spåras med skoter under vintrar med mycket god snötillgång. Lättåkt.

BLÄNGSMOSSEN

8,0 km

LÄTT

Spår som går över mosse/våtmark. Spåras med skoter under vintrar med mycket god
snötillgång. Lättåkt. Tillåtet med pulkor och draghundar. Ej med på kartan.
Start vid Parkering utmed Lerdalavägen.

1000 kr / 800 kr*
20 kr / 20 kr

1. Billingecenter

Omklädning, dusch, bastu, wc,
sportbutik/uthyrning, värmestuga,
vallarum, sjukrum, restaurang
och värmestuga.

Arena Billingen ligger centralt på berget intill Billingecenter
och är en konstfrusen isbana på fritidsområdet. Isbanan drivs
av Skövde Bandy som erbjuder allmänheten att åka skridskor
under särskilda tider.
Avgift: 30 kr (0-6 år gratis). Betalsätt Swish.
För öppettider se www.billingenskovde.se eller
www.skovdebandy.se

Under vintersäsongen då det finns skidspår hänvisas
motionärer till våra två gångvägar, gångväg Hållsdammen 3 km
och gångväg Åsbotorp 2 km (se spårkarta för konstsnöspåret).

Tävlingar 2023
28 december

Konstsnöracet

28 januari

Billingens långlopp

31 jan-5 feb

SM-veckan med längdskidor,
draghund och parallellslalom

Under tävlingar kan våra skidspår vara helt eller delvis avstängda.
Aktuell spårstatus hittar du via skidspår.se eller i appen ”Mitt Skövde”

Vasaloppscenter & Vasaloppspartners
Billingen är ett officiellt
Vasaloppscenter med hög kvalitet på
spåren för både cykel, löpning och
längdskidor. Det innebär att det finns
unika träningsmöjligheter och rätt
förutsättningar att året runt träna
inför ett enskilt lopp eller klassikerns
olika grenar - på egen hand, i grupp eller på ett läger.
I Billingecenter kan du boka teknikträning med en
Vasaloppscoach, Träningskonsulten är också test- och
hälsopartner samt Vasaloppsbutik.

Besök oss på billingenskovde.se

