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FRISKVÅRDSERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER FÖR REGIONANSTÄLLDA

Köp en ny cykel  
få VGR-rabatt!

Se sid. 21 

Anmäl dig till Regionklassikern! 
Läs mer på sid. 6-7 
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FRISKVÅRD FÖR ALLA MEDARBETARE  
I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Träning är en bra och smart satsning
Motion och sunda vardagsrutiner är på många sätt viktigt för en 
god hälsa. Vår ambition är att så många medarbetare som möjligt 
ska medverka i någon form av aktivitet. Målet för Västra Göta-
landsregionen är också att friskvårdssatsningen ska bidra till att 
skapa god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. 

Med hjälp av Aktivitetskatalogen kan alla medarbetare i Västra 
Götalandsregionen alltid hitta någon motionsform som kan passa. 
Här finns aktiviteter på olika orter både för nybörjare och de med 
stor motionsvana som bl.a. kan välja olika motionslopp, cykling, 
gymträning, simning, längdskidåkning och mycket annat. I kata-
logen finns också erbjudanden från föreningar och friskvårdsfö-
retag.

Att träna är alltid ett bra val för god hälsa och många trevliga 
stunder. Välkommen att välja bland Västra Götalandsregionens 
alla friskvårdsaktiviteter.
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Västra Götalandsregionen satsar stort på friskvård...

NU-utmaningen ’’Det här ska vi absolut haka på’’

Regionklassikern

Aktiviteter och motionslopp

VGR-rabatt på cykelköp!

VGR-erbjudanden och aktiviteter i södra regionen

VGR-erbjudanden och aktiviteter i göteborgsområdet

VGR-erbjudanden och aktiviteter i östra regionen

VGR-erbjudanden och aktiviteter i norra regionen
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Friskvårdsbidrag och cykelprojektet är två satsningar 
som Västra Götalandsregionen genomför under 2016 
inom ramen för regionens friskvårdsprojekt. Målet 
är att få fler medarbetare att börja motionera och bli 
mer fysiskt aktiva.

– Det är viktigt att vi som arbetsgivare 
inom vårdområdet själva satsar på per-
sonalens hälsa, förklarar Stig Lindholm, 
strateg, koncernstab HR.

2016 får varje medarbetare i Västra 
Götalandsregionen tillgång till ett per-
sonligt friskvårdsbidrag på 800 kronor, 
en summa som 2017 ökar till 1.200 
kronor. För att få en bra start med 
friskvårdssatsningarna går Regionen 
nu även ut med ett prisvärt erbjudande 
att köpa en ny cykel. Västra Göta-
landsregionens satsningar har flera 
förklaringar. 

– Beslutet att satsa mer på friskvård baseras bl.a. på undersökning-
ar som visar att arbetsplatser som satsar på hälsofrämjande arbete 
är mer attraktiva. Målet är också att få ner sjukskrivningen som 
ökar i hela Sverige inklusive Västra Götalandsregionen, förklarar 
Stig Lindholm. 

Forskning och studier inom Västra Götalandsregionen visar också 
att fysisk aktivitet även minskar risken att drabbas av mental ohälsa 
och stress.

– Det är tydligt att motion gör nytta, de som är regelbundet fysiskt 
aktiva, har lägre risk att utveckla mental ohälsa som utbrändhet, 

Stig Lindholm,  
strateg, koncernstab HR, Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen 
satsar stort på friskvård 
för alla medarbetare

Stig Lindholm
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depression och ångest, säger Mats Börjesson, hjärtspecialist och 
professor i idrottsfysiologi. Dessutom anger de mindre stress.

Friskvårdsbidraget
Friskvårdsbidraget till anställda 
ingår i regionens budget som 
skattefri personalvårdsförmån. 
Här kan medarbetare välja bland 
olika fysiska aktiviteter bl.a. gym, 
bad, dans, bollsporter samt även 
Qi Gong, Tai Chi, mindfulness och 
yoga. Friskvårdsbidraget kan även 
användas till kostrådgivning för 
viktreduktion/viktbalansering och 
för massage.

Cykelprojektet 
Cykelprojektet innebär i korthet att Västra Götalandsregionen 
förhandlat fram ett förmånligt pris med Team Sportia på nya hy-
brid-, city- och elcyklar från Crescent och Monark. Förhoppning-
en är att satsningen på cyklar ska locka medarbetare att anmäla 
sig till Regionklassikern och även bidra till allmänt 
ökat cyklande till och från jobbet. Liknande 
cykelprojekt har även genomförts i andra 
delar av landet.

– Vi har valt cyklar som är bra, som 
håller och som kommer att fungera 
många år.

Vardagsmedicin
Ökad fysisk träning i vardagen är 
också en bra ”behandling”. Det råder 
inget tvivel om att gå, springa, cykla 
eller att välja trappor istället för hissen är 
en vardagsmedicin som hjälper mot många 
åkommor, dessutom med väldigt få biverkningar, 
säger Mats. 

– Ökad sjukfrånvaro och ökad ohälsa är ett problem som också 
kostar stora pengar vilket måste tas på stort allvar. Som stor ar-
betsgivare inom hälsa och sjukvård handlar det också om att vara 
ett positivt föredöme, avslutar Stig.

800 KR I 
  FRISKVÅRDS. 
BIDRAG TILL 
ALLA INOM  
VGR 2016
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Regionklassikern är en hälsoaktivitet för anställda som 
inspirerar till regelbunden motion under alla årstider.

Skidor, löpning/gång, cykel, simning
För att klara Regionklassikern ska du genomföra en sträcka i minst ett 
av de valbara loppen i var och en av de fyra grenarna, skidor, löpning/
gång, cykel och simning under en 12-månadersperiod. Du kan starta 
när som helst under året och välja den ordningsföljd du vill.

Mixa din egen klassiker
Utmana dig själv och dina kollegor på en nivå som passar dig – börja 
med de kortaste sträckorna för att komma igång – kombinera korta 
och långa sträckor – eller ge dig på de tuffaste loppen i varje gren di-
rekt! Självklart kan du vara med i fler än ett lopp i varje gren om du vill.

Anmälan till Regionklassikern
Anmäl dig kostnadsfritt till Regionklassikern genom att registrera dina 
uppgifter på vgr.tlevent.se

Anmälan till motionsloppen
I Regionklassikern kan du välja mellan flera olika lopp och sträckor i 
varje gren. Alla genomförs på olika platser inom regionen. Du anmä-
ler dig till de lopp du vill delta i och betalar avgiften hos respektive 
arrangör. Ibland kan det förkomma att din förvaltning står för en del 
av anmälningsavgiften. Kontakta förvaltningen för aktuell information. 
Länkar till de olika loppens hemsidor med information om tider, anmä-
lan, avgifter m.m. finns under ”Motionsloppen” på vgr.tlevent.se.

EN ROLIG UTMANING  
FÖR ALLA ANSTÄLLDA!
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Regionklassikerpasset
När du har anmält dig till Regionklassikern skickas ett numrerat  
pass hem till dig. Kom ihåg att ta med dig passet och se till att du får 
det stämplat av Västra Götalandsregionens representanter som finns 
på plats under varje motionslopp. Din aktivitet registreras då även på 
Regionklassikerns hemsida så du behöver inte skicka in passet.

Genomförda lopp, deltagarlistor,  
topplistor
När du är inloggad på hemsidan kan du:
– Se dina genomförda lopp.
– Se vilka grenar dina arbetskamrater  

har genomfört.
– Se vilka som har genomfört Region- 

klassikern.

Medalj, diplom
Alla regionanställda som genomfört klassikern får kostnadsfritt Region-
klassikerns medalj Om du dessutom vill ha ett diplom kan du beställa 
det när du anmäler dig.

Starta en ny klassiker
Efter att ha genomfört en Regionklassiker har du när som helst möjlig-
het att starta en ny.

Regionklassikerns femårsmedalj
En femårsmedalj kommer att delas ut till alla som genomför  
Regionklassikern fem 12-månadersperioder i rad. 

VÄLJ BLAND 22 OLIKA MOTIONSLOPP  
OCH FLERA DISTANSER I VARJE GREN!

Länkar till motionsloppens hemsidor 
finns på vgr.tlevent.se

Du kan även få intyg  
på simningen hos ett  

antal inomhusbad och på  
skidåkningen i Skidome,  
Göteborg. Läs mer under  

motionsloppen på  
vgr.tlevent.se



8

När NU-utmaningen lanserades 
hösten 2015 stod det klart för Anna 
Åberg, cheflogoped på logoped- 
mottagningen, NU-sjukvården i  
Trollhättan, att många medarbetare 
skulle haka på. Några var tidigare 
med i Vårruset i Vänersborg, en 
lyckad tävling det talades väl om.

– Därför vet jag att flera här på mot-
tagningen är intresserade när det nu 
är dags för NU-utmaningen.

”The Swedish Speech Mafia” 

På logopedmottagningen är intres-
set stort för NU-utmaningen. Sex av 
tio medarbetare på mottagningen är  
anmälda. Förutom Anna Åberg är 
det också Elin Jakobsson, Liza Berg-
ström, Kajsa Törneke, Petra Martika-
inen och August Hellström som alla 
är legitimerade logopeder. Teamet 
har ett åldersspann på 25-45 år och 
många tränar regelbundet.

– Vi kallar vårt lag ”The Swedish 
Speech Mafia”, ett träffande namn 
på oss här från logopedmottagning-
en, säger Anna Åberg. 

Under hösten har fyra nya medarbe-
tare börjat på mottagningen,  
NU-utmaningen blir därför ett bra 

I NU-utmaningen 
tävlar anställda 
tillsammans och ut-
manar andra enheter/
verksamheter inom 
NU-sjukvården.

Utmaningen är indelad 
i flera deltävlingar som 
kan följas på det interna 
nätet och som inloggad på 
Regionklassikerns hemsida 
vgr.tlevent.se. 

Segrande enhet/arbetsplats 
utses i följande kategorier:  

Deltävling 1 
Flest anmälda medarbetare 
till Regionklassikern

Deltävling 2–5 
Flest genomförda lopp i 
varje gren: löpning/gång, 
cykel, simning och skidor.  

Deltävling 6 
Slutsegrare blir den enhet/
arbetsplats med flest med-
arbetare som genomfört 
fyra grenar i Regionklas-
sikern.

NU-utmaningen 

’’Det här ska vi    
absolut haka på’’
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Elin Jakobsson, leg. logoped, Liza Bergström, leg. logoped och Anna Åberg, 
cheflogoped, logopedmottagningen, NU-sjukvården i Trollhättan.

sätt att lära känna varandra även utanför jobbet. Målet är att 
NU-utmaningen ska locka så många som möjligt på logopedmot-
tagningen att även klara Regionklassikern. 

Tidigare tränade 3–4 stycken från avdelningen på sjukhusets gym 
efter jobbet. Nu är planen att återuppta träningen och få fler att 
komma igång, bland annat med löpträning. 

– Det är trots allt vardagsträningen och även gemenskapen som 
ger bäst effekt.

Inför Regionklassikern är både Anna och Elin lite bekymrade för 
cyklingen eftersom de saknar cyklar. När det gäller längdskidor har 
både Anna och Petra vana från sin uppväxt i Falun resp. Övertor-
neå. För Liza är det istället skidåkningen som oroar mest.

– För min del hade vattenskidor fungerat bättre, jag är ju uppvuxen 
i Australien, säger hon med ett skratt.
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Datum Aktivitet

 2016

JANUARI

19
TISDAG

Inspirationsdag i 
Trollhättan

Mer information och anmälan  
i Regionkalendern.

2016

JANUARI

28
TORSDAG

Inspirationsdag i Skövde 

Mer information och anmälan  
i Regionkalendern.

 

2016 
 

JANUARI

30
LÖRDAG

SKIDOR
Billingens Långlopp, 
Skövde
42 km, 21 km  
( Även seedningslopp till  
Vasaloppet)

INGÅR I

2016

JANUARI

31
SÖNDAG

SKIDOR
Billingens Långlopp/ 
Regionklassikern, 
Skövde
5 km

INGÅR I
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Länkar till motionsloppens hemsidor 
finns på vgr.tlevent.se

Datum Aktivitet

2016

FEBRUARI

2
TISDAG

Inspirationsdag  
i Göteborg

Mer information och anmälan  
i Regionkalendern.

2016

FEBRUARI

4
TORSDAG

Inspirationsdag  
i Borås

Mer information och anmälan  
i Regionkalendern.

  



Datum Aktivitet

2016

FEBRUARI

20
LÖRDAG

SKIDOR
Klassikerskidan/Ymer- 
loppet, Borås
5 km

INGÅR I

2016

FEBRUARI

21
SÖNDAG

SKIDOR
Klassikerskidan/Ymer- 
loppet, Borås
42 km, 21 km ( Även seed-
ningslopp till Vasaloppet)

INGÅR I

2016

APRIL

23
LÖRDAG

APRIL

24
SÖNDAG

VANDRING
Linnémarschen, Borås
42 km Maraton Walk, 21 km, 
10,5 km, 6 km Adventure 
Walk, 8 km och 3 km tillgäng-
lighetsbanor

INGÅR I

12



Länkar till motionsloppens hemsidor 
finns på vgr.tlevent.se

Datum Aktivitet

2016

MAJ

7
LÖRDAG

CYKEL
Göteborsgirot

7 maj 
Göteborgsgirot 140 km 
Stadsgirot 70 km 
Halvgirot 35 km

INGÅR I
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Datum Aktivitet

2016

MAJ

11
ONSDAG

LÖPNING/GÅNG
Vårruset i Vänersborg 
5 km (kvinnor)

INGÅR I

2016

MAJ

15
SÖNDAG

CYKEL 
Viaredssjön Runt, Borås 
105 km, 67 km, 23 km,  
Sandared

INGÅR I
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Länkar till motionsloppens hemsidor 
finns på vgr.tlevent.se

Datum Aktivitet

2016
CYKEL 
Dalslandsrundan,  
Uddevalla 
120 km, 65 km, 40 km, 21 km 

INGÅR I

2016

MAJ

17
TISDAG

TERRÄNGLÖPNING
TrailVarvet, Göteborg 
10,3 km. Även promenadklass 
10,3 km, 6,3 km

INGÅR I

2016

MAJ

18
ONSDAG

LÖPNING 
StafettVarvet,  
Göteborg 
5 x 4 km

INGÅR I

2016

MAJ

21
LÖRDAG

 

LÖPNING
GöteborgsVarvet 
Halvmara 21,1 km

INGÅR I
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Datum Aktivitet

2016

MAJ

28
LÖRDAG

 

CYKEL
Västkusten Runt,  
Göteborg

200 km, 120 km

 

INGÅR I

2016

MAJ

28
LÖRDAG

 

CYKEL
Hisingen Runt, Göteborg
50 km

 
 

INGÅR I

2016

JUNI

1
ONSDAG

LÖPNING/GÅNG
Blodomloppet, Göteborg
10 km, 5 km

INGÅR I

2016
JUNI

6
MÅNDAG

LÖPNING/GÅNG 
Strandjoggen, Uddevalla

5 km

INGÅR I
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Länkar till motionsloppens hemsidor 
finns på vgr.tlevent.se

Datum Aktivitet

2015
JULI

17
SÖNDAG

SIMNING 
Kanalsimmet 
Trollhättan 

 

INGÅR I

2016
AUGUSTI

20
LÖRDAG

SIMNING
Borås Open Water, Borås
1000 m, 200 m, Almenäs

 

INGÅR I
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Datum Aktivitet

2016
AUGUSTI

21
SÖNDAG

SIMNING 
Göteborg-simmet 
5 km, 2,5 km, 1 km, Delsjön

 

 

INGÅR I

2016
 

AUGUSTI

28
SÖNDAG

CYKEL
Billingen Runt, Skövde

60 km, 33 km

 

INGÅR I

2016

SEPTEMBER

10
LÖRDAG

LÖPNING/GÅNG 
Göteborgs Jubileumslopp 
Löpning/gång 10 km 

INGÅR I

2016
 

SEPTEMBER

17
LÖRDAG

LÖPNING/GÅNG 
Kretsloppet i Borås 
Löpning/gång/stavgång  
21 km, 10 km, 5 km 

INGÅR I
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Länkar till motionsloppens hemsidor 
finns på vgr.tlevent.se

Datum Aktivitet

2016

OKTOBER

8
LÖRDAG

 
 
LÖPNING/GÅNG 
Billingehusloppet, 
Skövde  
10,5 km, 5 km,  
stavgång 7,5 km 

 
INGÅR I

2016

NOVEMBER

5
LÖRDAG

LÖPNING/GÅNG 
Finalloppet i Göteborg
19 km, 10 km, 5 km

INGÅR I



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I HELA REGIONEN
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STARK, SNABB, SNYGG

Grattis! Du har bestämt dig för att investera din tid i dig 
själv. En ny vän på hjul gör ditt cykeläventyr lättare och 

så mycket roligare. Lycka till i sadeln! 

VAD MER KAN MAN BEGÄRA  AV  
EN TRÄNINGSKAMRAT



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I HELA REGIONEN
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Cykla till jobbet

Cykla för att må bra

Cykla och spara pengar

Cykla och ha roligt

Cykla för miljön

Cykla hem

Förmånligt erbjudande för regionanställda 2016

VGR-rabatt på cykelköp! 
Få mer information och beställ på vgrcykel.se 
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Som VGR-anställd  

får du 20 % rabatt på  

de kvalitetsprodukter  

som är noggrant  

utvalda speciellt för  

En Svensk Klassiker!

Rabatten gäller i alla  

Team Sportia-butiker.

Visa upp ditt VGR-id.

 



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I SÖDRA REGIONEN
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20%
på KlassikerProdukterTS

Gäller på våra klassikerprodukter till ord.pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gör det inte  
svårare än  
det redan är.
En Svensk Klassiker är ett styrkeprov som kräver mod, 
vilja och uthållighet. Men det är också en upplevelse för 
livet som du för alltid kommer att vara stolt över. Se till 
att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Tillsammans med En Svensk Klassiker har vi valt ut en 
serie KlassikerProdukter som ger dig bästa möjliga start 
på utmaningarna och som vi av egen erfarenhet  
vet fungerar för både träning och lopp.
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Stärk ditt  
immunförsvar  

med regelbunden  
rolig träning, det  

finns något  
för alla!



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I SÖDRA REGIONEN
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Alla anställda inom  
Västra Götalandsregionen 

har 20% rabatt hos  
Actic Borås. 

Gäller vid tecknande av medlem-
skap på Actic Borås. Erbjudandet 
gäller endast anställda inom 
Västra Götalandsregionen. 
Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden.

FÖR MER INFO SE:
nordicwellness.se/skidome

Välkommen att göra Regionklassikern i vår  

skidarena till priset av 160 kr (ord. pris 200 kr)  

Läs mer och anmäl dig på vgr.tlevent.se

10 000 KVM 

SKIDGLÄDJE  

ÅRET RUNT! 

Rabatten gäller i samband med träning för Regionklassikern



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I SÖDRA REGIONEN

26 VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I SÖDRA REGIONEN

Läge för
teamwork.

Mitt i Varvetveckan - på kvällen 
den 18 maj dukar vi upp för den  

fjärde upplagan av StafettVarvet  
i Slottsskogen. Fem löpare springer 
knappt fyra kilometer var och ett 

smarrigt matpaket att njuta av 
efter loppet ingår i anmälan. 

Upplev glädjen av att träna och tävla 
tillsammans - skapa ett lag och sätt 

fart på kollegorna! 
 

www.goteborgsvarvet.se



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I SÖDRA REGIONEN
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VGR-erbjudande
299 kr/mån  
12 månader
(ordinarie pris 399 kr/mån 12 månader)

Välkommen till 
Arena Fitness i Borås



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I SÖDRA REGIONEN
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Vad gör bröstcancerföreningen Viola?
Varje år får ca 8000 kvinnor och ca 40 män i Sverige en bröstcan-
cerdiagnos. Det är en allvarlig sjukdom som berör inte bara den 
enskilda människan utan även de närstående. På SÄS opereras 
ca 200 kvinnor/år.

Vår förening är en patient- och intresseorganisation och driver 
frågor som berör behandling och rehabilitering m.m. Vi vet 
också att många behöver stöd och hjälp. Vi är alla bröstcancer- 
opererade och vet hur det känns. Hos oss finns alltid någon att 
tala med.

Bli stödmedlem och du får möjlighet att komma på intressanta 
föreläsningar och trevlig samvaro samtidigt som du ger stöd till 
forskning och utbildning inom detta viktiga område.

Tveka inte att ta kontakt med oss. Vi finns på Åhaga  
den 4 februari, eller besök oss på vår hemsida  
www bro/viola.se

Else-Marie Lindgren ordförande

PS. De första som anmäler sig  
får en present!



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I  HELA REGIONEN
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KIROPRAKTIK

MASSAGETERAPI

RIDDARHÄLSAN

VGR-anställda  
får 15 % rabatt på 

alla våra behandlingar, 
både massageterapi 

och kiropraktik.  
(giltigt t.o.m. 2016-06-30)

Åsbogatan 7, Borås  

033-430 30 90

WWW.RIDDARHALSAN.SE
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Undvik stress  
och oro, välj sköna  
behandlingar och  

aktiviteter för  
kropp och själ!



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I SÖDRA REGIONEN
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1000 kronor i rabatt på 
årskort för VGR-anställda!
Erbjudandet gäller vid köp kontant eller via autogiro innan 2016-03-31.

TRÄNA SANDARED ALLT 
(kondition,gym och gruppträning) 

350kr/mån 12 mån autogiro eller 4200kr kontant. 

(Ordinarie pris 399kr eller 4788kr) 
I priset ingår även medlemsavgift (350kr) väska, 

vattenflaska och en gym introduktion. Endast för dig inom VGR 

Sandareds träningscenter, Industrivägen 8, 518 31 Sandared  
033-255525 - www.sandaredstc.se - frida@sandaredstc.se 

ETT KOMPLETT GYM MED GRUPPTRÄNING 
FÖR ALLA ÅLDRAR!

Har du gymkort på annat gym? 
Vi löser in upp till 6 månader 



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
I SÖDRA REGIONEN
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100 kr rabatt
Som anställd i VG-regionen får du 100 kr 
rabatt när du anmäler dig till Göteborgsgirot. 
Uppge VGR2016 i anmälan.

göteborgs-
girot 2016

6 – 8  M A J



VGR-ERBJUDANDEN  OCH AKTIVITETER  
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NY KUND HOS ONYX
349 KR / MÅNAD
Gäller för våra tre anläggningar, Onyx Centrum, Onyx Knalleporten 
och Onyx Knalleland. Bindningstid är 12 månader.

TECKNA DIG IDAG
Vill du få mer information eller teckna abonnemang kontaktar du 
våra säljare på ingela@onyx.se eller ulrika@onyx.se.

VÄLKOMMEN 
TILL ONYX
MED ÖVER 4 500 KVADRATMETER TRÄNING OCH 
MER ÄN 150 PASS I VECKAN ÄR VI STOLTA ÖVER ATT 
GE  ER DET ABSOLUT BÄSTA INOM TRÄNING.

Ord. pris  
450 kr/månad

Teckna dig på Åhaga i Borås  

4 feb 2016 för ett 12-månaders- 

abonnemang så bjuder vi på  

medlemsavgiften, 395 kr!
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SPRING FÖR ATT 
GLÖMMA. SPRING 
FÖR ATT TÄNKA. 

SPRING AV EN 
ANLEDNING. 

SPRING FÖR MILJÖN 
DEN 17 SEPTEMBER.

Anmäl dig på kretsloppetiboras.se
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30% rabatt 
för alla VGR-anställda 

på alla årskort!*
bli medlem på mässan 4/2 
SÅ BJUDER VI PÅ:

STARTAVGIFTEN
EN VATTENFLASKA
EN PT-KONSULTATION

* Gäller endast Nordic Wellness Borås 
Knalleland. Gäller ej i kombination 
med redan befintliga rabatter.

BORÅS KNALLELAND
Skaraborgsvägen 64 
033-10 86 00
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handboll • skidor • ishockey • gymnastik • gång
rugby • vandring • aikido • stavgång • bilsport
basket• cykling • frisbee • innebandy • ridsport
speedway • simning • hundsport • bordtennis
fotboll • löpning • judo • orientering • styrkelyft

... ingår i Boråsklassikern och Kom-i-gång klassikern.

En motionsutmaning för hela 2016!
 

Mer information om datum och anmälan får du på:

           borasklassikern.se

HOS OSS KAN DU TRÄNA ALLT
Vi har ca 120 gruppträningspass i veckan 

och ett gym på 1500 kvm. 
Vårt mål är att ha träning för den mest 

tränade och den mest otränade.

Erbjudande för 
VGR anställda
Vid köp av ett årskort 

laddar vi ditt kort med en 
extra månad. Medtag den här 

annonsen vid köpet.
(Gäller tom 29/2-2016)

Har du inte testat oss tidigare? Träna 
helt gratis en vecka när det passar dig!

www.friskissvettis.se/boras
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Stadsparksbadet och 
Borås Simarena  

Bad 57 kr* /heldag 
för VGR-anställda!  
Ord. pris 90 kr*.
*Med reservation för ändringar.

Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, 
Kransmossen och Kypegården

Bad 36 kr * / heldag för 
VGR-anställda!
Ord. pris 45 kr*.  
*Med reservation för ändringar.

Vi har öppet för dig - 
välkommen till oss!

boras.se/bad
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Funktionella Sport-bh i B–G-kupa. 
Shop at www.swegmark.se

*Gäller t.o.m. 2016-06-30 och endast ett köp per kund.

Vi erbjuder dig  
som VGR-anställd 

20%
rabatt på ett helt köp*

Rabattkod:  
God hälsa
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Som VGR-anställd  

får du 20 % rabatt på  

de kvalitetsprodukter  

som är noggrant  

utvalda speciellt för  

En Svensk Klassiker!

Rabatten gäller i alla  

Team Sportia-butiker.

Visa upp ditt VGR-id.
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20%
på KlassikerProdukterTS

Gäller på våra klassikerprodukter till ord.pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gör det inte  
svårare än  
det redan är.
En Svensk Klassiker är ett styrkeprov som kräver mod, 
vilja och uthållighet. Men det är också en upplevelse för 
livet som du för alltid kommer att vara stolt över. Se till 
att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Tillsammans med En Svensk Klassiker har vi valt ut en 
serie KlassikerProdukter som ger dig bästa möjliga start 
på utmaningarna och som vi av egen erfarenhet  
vet fungerar för både träning och lopp.
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Det är roligt att ha  
ett mål att träna för  
– anmäl dig till ett  

eller flera motionslopp.  
Du får god  

hälsa på köpet!
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Itrim Mölndalsvägen
Mölndalsvägen 91
031-27 72 72
molndalsvagen@itrim.se

Itrim Eriksberg
Kolhamnsgatan 21
031-510 570
eriksberg@itrim.se

Itrim Nordstaden
Spannmålsgatan 10
031-774 26 00
nordstaden@itrim.se

ALLT DU BEHÖVER.
PÅ ETT STÄLLE.
Som anställd i Västra Götalandsregionen
får du 10% på Itrims program samt
gratis hälsotest inkl 2 veckors provmotion.
*Kan ej kombineras med andra erbjudanden

PASSA PÅ!
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Du som VGR-anställd 
erhåller 20% rabatt på 

våra årskort!

Välkommen till en vuxen och 
fräsch Sport Club!

www.sanktjorgenpark.se/sport

031-723 28 00  –  www.team-hf.se

Ta hand om dig
Prova våra mest populära aktiviteter för halva priset:  

välj mellan en PT-timme, en delkroppsmassage  
eller en behandling hos naprapat respektive  

sjukgymnast. Eller få 15 % rabatt på våra träningskort  
och fystester. Boka på 031-723 28 00.

Välkommen till TEAM hälso & friskvård 
Din hälsa är vårt främsta intresse

Erbjudandet gäller ett tillfälle per anställd inom VGR t.o.m. 20161231.  
Kan ej kombineras med andra rabatter.
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100 kr rabatt
Som anställd i VG-regionen får du 100 kr 
rabatt när du anmäler dig till Göteborgsgirot. 
Uppge VGR2016 i anmälan.

göteborgs-
girot 2016

6 – 8  M A J
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漀

Du som  VGR - anställd har 500 kr rabatt på  våra årskort!

KOM OCH KÄNN TRÄNINGSGLÄDJEN PÅ

www.kristinedal.nu, tel: 031-337 27 43, Byfogdegatan 4, 415 05 Göteborg

Vi har gym, simhall 
och gruppträning!
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Prova något nytt!
Träna Yoga, Core, Spinning, Indoor Walking, 

Gym, Power hour och mycket mer. Som medlem i 
Friskis&Svettis har du tillgång till massor av schysst 

träning. Erbjudandet gäller på F&S Göteborg, 
Kungsbacka, Kungälv och Partille. Välkommen!

Köp ett års-
kort och få en 
extra månad

(värde från 263 kr, gäller till

och med 2017-01-31)

 



Motions-
loppet med 
ett större 

mål.

Göteborg 1 juni 2016 
Anmälningsavgift för VGR- 
anställda: 140 kr/pers. eller 700 kr 
för lag med fem deltagare.

ANMÄL DIG PÅ BLODOMLOPPET.SE
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FÖR MER INFO SE:
nordicwellness.se/skidome

Välkommen att göra Regionklassikern i vår  

skidarena till priset av 160 kr (ord. pris 200 kr)  

Läs mer och anmäl dig på vgr.tlevent.se

10 000 KVM 

SKIDGLÄDJE  

ÅRET RUNT! 

Rabatten gäller i samband med träning för Regionklassikern
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Minska risken  
att drabbas av hjärt-  
kärlsjukdomar, kom 

igång med rolig  
motion som  

du gillar!
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     Anta utmaningen 
och nå nya höjder!

SAMARBETSPARTNER: Aktivitus, AstraZeneca, Dalblads, CMR, Feelgood, 
Friskis&Svettis, Go:teborg & Co, Team Sportia, Västra Götalandsregionen

HUVUDPARTNER: Göteborgs-Posten, ICA Kvantum Munkebäck

Göteborgsklassikern är motionsevenemanget för 
alla – en utmaning som hjälper dig sätta mål 
med din träning, hela året! Här ingår cykelloppet 
Hisingen Runt (50 km), Göteborgs Simmet (1 km) 
och Finalloppet (10 km). Anmäl dig nu! 

goteborgsklassikern.se

VÄSTKUSTEN
RUNT
120 KM  
200 KM

www.vastkustenrunt.se                 www.hisingenrunt.se
28 MAJ 2016

50 KM
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www.goteborg.se

10 % rabatt till  
medarbetare i  
VG-regionen

Våra bad och gym: 

•	 Angered	Arena

•	 Askims	simhall

•	 Backavallen

•	 Kärra	simhall

•	 Länsmansgården

•	 Lundbybadet

•	 Skatås

•	 Slottsskogsvallen

•	 Ruddalen

•	 Tuvevallen

Idrott	&	förenings	utbud	
av	anläggningar	och		
aktiviteter	gör	det	lätt	
att	sätta	igång	direkt	
med	friskvårdsarbetet.

Du	som	är	anställd	i		
VG-regionen	får	10	%	
rabatt	på	alla	helårs-	och	
kvartalskort	på	samtliga	
av	våra	anläggningar	
som	finns	runtom	i	stan.

Vill du veta mer?

Annika	Svensson	
annika.svensson@ioff.goteborg.se

031-368	20	25

Vi gör Göteborg friskare
Idrott	&	förening
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Funktionella Sport-bh i B–G-kupa. 
Shop at www.swegmark.se

*Gäller t.o.m. 2016-06-30 och endast ett köp per kund.

Vi erbjuder dig  
som VGR-anställd 

20%
rabatt på ett helt köp*

Rabattkod:  
God hälsa
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Läge för
teamwork.

Mitt i Varvetveckan - på kvällen 
den 18 maj dukar vi upp för den  

fjärde upplagan av StafettVarvet  
i Slottsskogen. Fem löpare springer 
knappt fyra kilometer var och ett 

smarrigt matpaket att njuta av 
efter loppet ingår i anmälan. 

Upplev glädjen av att träna och tävla 
tillsammans - skapa ett lag och sätt 

fart på kollegorna! 
 

www.goteborgsvarvet.se
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10 mil öster om Göteborg!

Två unika friskvårdserbjudanden för dig som 
är anställd inom Västra Götalandsregionen. 

10% rabatt 

Turridning på Islandshäst (valfri tur).

25% rabatt 

Miniweekend (4-8 personer)

För mer information: www.turridningar.se
Tlf: 0702 – 269 795 (uppge ”Gott Liv” för rabatt)
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BACKAPLAN Backa 2 (Coophuset) Tel. 031-23 98 88
MAJORNA Stigbergsliden 22  Tel: 031-780 60 18 
KUNGSBACKA  Borgmästareg. 8 Tel. 0300-56 32 80  
KÅLLERED  K-Gallerian Tel. 031-795 22 30  
LERUM  Brobacken 3 Tel. 0302-138 83
MÖLNLYCKE  Allén 4 Tel. 031-50 88 95      
OLSKROKEN Redbergsv. 17 Tel. 031-19 84 70   
SISJÖN Stora Åvägen 18 Tel. 031-68 25 88 

Erbjudande till dig som är 
anställd inom VG-regionen

(samt din familj)

395:-

Enkelslipade glasögon Från 150:-/st.15 %
Progressiva glasögon från 2500:- Från 375:-/st.15 %
Kontaktlinser (halv-eller helårspaket) Från 200:-/år10 %

Gratis synundersökning

RABATT: VÄRDE:

Oavsett om du behöver enkelslipade, progressiva, sol-, terminal-, arbets- eller 
skyddsglasögon, tar vi fram det bästa för dig. Erbjudandet gäller hela din familj. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gratis synundersökning 
gäller för glasögon ej linser. Ta med annonsen till butiken.
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Born to run? Gå kurs i Freefall Running® - den 
ledande metoden för effektiv & naturlig löpning 
 

Vi erbjuder kurser i löpteknik för löpare på alla nivåer, både tävlingslöpare och nybörjare 
som vill hitta glädjen i att springa. Med ett lättare steg sänker du löptiden, minskar 
belastningen på kroppen och får en mycket skönare upplevelse av löpningen. 
 

”Otroligt bra kurs, en ögonöppnare”/Karin 
”Efter kursen har jag sänkt tiden på halvmaran med tio minuter”/Patrik 
”Blir inte lika trött längre när jag lärt mig hur jag ska använda kroppen”/Ida 
 

I Göteborg arrangerar vi helg- och kvällskurser. Se schema på www.detperfektalopsteget.se 
 

Specialerbjudande till VGR-anställda: gå grundkurs i Freefall Running® 
för 650 kr (ordinarie pris 850 kr):  
 

Göteborg 30 januari  Göteborg 5 mars  Göteborg 3 april 
Borås 5 april  Trollhättan 7 april  
 
För anmälan och mer information, mejla till: anmalan@detperfektalopsteget.se 
 

10 september, 10 km i hamnen
Spring över broar

Spring längs kajer och bryggor
Spring genom färjeterminaler och genom Fiskhamnen

Spring hela tiden med vatten vid din sida
Spring för hjärnforskningen och skänk 50 kronor till Brain Athletics

Spring för en härlig löpupplevelse 
Spring  Den Blå Milen för att fira Göteborgs 400-årsjubileum

50 kr av startavgiften går oavkortat till Brain Athletics som i samarbete med 
Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond stöder hjärnforskning i VG-regionen.

INGÅR I
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YOGA

YogaByLink.se

STYRKA - SMIDIGHET - HARMONI - BALANS

i mysig studiomiljö

BOLLEBYGD - HINDÅS - LANDVETTER

30% 

på valfri yogakurs 
under 2016

Uppge rabattkod VGR när du bokar.

Schema och priser på hemsidan.
Anmälan via mail till  

yogabylink@gmail.com

Allt finns samlat på vgr.tlevent.se 
• Friskvårdserbjudanden och rabatter för VGR-anställda  
• Regionklassikern och motionsloppen • Balans-bloggen  
• Inspirationsdagarna • Andra friskvårdsaktiviteter

#VGRregionklassikern  #VGRtour2016

#VGRaktivitetskatalogen   #VGRbalansbloggen   
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Som VGR-anställd  

får du 20 % rabatt på  

de kvalitetsprodukter  

som är noggrant  

utvalda speciellt för  

En Svensk Klassiker!

Rabatten gäller i alla  

Team Sportia-butiker.

Visa upp ditt VGR-id.
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20%
på KlassikerProdukterTS

Gäller på våra klassikerprodukter till ord.pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gör det inte  
svårare än  
det redan är.
En Svensk Klassiker är ett styrkeprov som kräver mod, 
vilja och uthållighet. Men det är också en upplevelse för 
livet som du för alltid kommer att vara stolt över. Se till 
att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Tillsammans med En Svensk Klassiker har vi valt ut en 
serie KlassikerProdukter som ger dig bästa möjliga start 
på utmaningarna och som vi av egen erfarenhet  
vet fungerar för både träning och lopp.
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Bli piggare  
och må bättre, med  
regelbunden träning  

som du tycker  
är kul! 
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UPPTÄCK VATTENTRÄNING!
Vi erbjuder bl a simskolor, motionssim och

vattengympa! Läs mer på vår hemsida.

arenaskovde.se

FÖR VGR-ANSTÄLLDAPROVA PÅ MOTIONSSIM OCH VATTENTRÄNING GRATIS.
(gäller 1 x motionssim och 1 x vattenträning)

Allt finns samlat på vgr.tlevent.se 
Hitta aktuella friskvårdserbjudanden och VGR-rabatter  
i din del av regionen.

Registrera dig och var med i Regionklassikern.

Se dina genomförda lopp i klassikerpasset. 

Se vilka grenar dina arbetskamrater har genomfört.

Se bilder och filmer från motionsloppen och andra frisk-
vårdsaktiviteter för VGR-anställda.

#VGRregionklassikern  #VGRtour2016

#VGRaktivitetskatalogen   #VGRbalansbloggen   
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Funktionella Sport-bh i B–G-kupa. 
Shop at www.swegmark.se

*Gäller t.o.m. 2016-06-30 och endast ett köp per kund.

Vi erbjuder dig  
som VGR-anställd 

20%
rabatt på ett helt köp*

Rabattkod:  
God hälsa
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Läge för
teamwork.

Mitt i Varvetveckan - på kvällen 
den 18 maj dukar vi upp för den  

fjärde upplagan av StafettVarvet  
i Slottsskogen. Fem löpare springer 
knappt fyra kilometer var och ett 

smarrigt matpaket att njuta av 
efter loppet ingår i anmälan. 

Upplev glädjen av att träna och tävla 
tillsammans - skapa ett lag och sätt 

fart på kollegorna! 
 

www.goteborgsvarvet.se
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Lördag 8 oktober 2016 
Löpning 10,5 km, 5 km, stavgång 7,5 km

www.billingehusloppet.se

Billingehusloppet

Motionslopp i Skövde 28 augusti 2016

» 60 km runt natursköna Billingen, start kl 10.00
» Start & målområde Arena Skövde
» Ingår i Billingeklassikern & Regionsklassikern
» Anmälan senast onsdag 28 augusti,

efteranmälan fram till start, 300 kronor
» Uppge namn + ev klubb, 200 kronor till

bankgiro 639-4795
» Efter loppet bjuds du på soppbuffé
» Vid frågor kontakta: kassor.sck@telia.com eller 0706-545691
» Mer info finns på www.billingen.nu
» Entré till upplevelsebadet 50 kr vid uppvisande av nummerlapp

» Gällande trafikregler skall följas
» Funktionsduglig, trafiksäker cykel samt hjälm är obligatoriskt

I SaMarbete Med:

Billingen Runt
på cykel

arrangör:

Foto: Valentin Baat

Motionslopp i Skövde 28 augusti 2016

» 60 km runt natursköna Billingen, start kl 10.00
» Start & målområde Arena Skövde
» Ingår i Billingeklassikern & Regionsklassikern
» Anmälan senast onsdag 28 augusti,

efteranmälan fram till start, 300 kronor
» Uppge namn + ev klubb, 200 kronor till

bankgiro 639-4795
» Efter loppet bjuds du på soppbuffé
» Vid frågor kontakta: kassor.sck@telia.com eller 0706-545691
» Mer info finns på www.billingen.nu
» Entré till upplevelsebadet 50 kr vid uppvisande av nummerlapp

» Gällande trafikregler skall följas
» Funktionsduglig, trafiksäker cykel samt hjälm är obligatoriskt

I SaMarbete Med:

Billingen Runt
på cykel

arrangör:

Foto: Valentin Baat

Sträckor: 60 km och 33 km  www.billingenrunt.se
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Billingens Långlopp 
lördag 30 januari 2016
Skidor 42 km och 21 km i lättåkt Vasalopps- 
terräng. Seedningsgrundande för Vasaloppet. 

Regionklassikern – 5 km  
söndag 31 januari 2016
www.billingenslanglopp.se

 
BILLINGENS LÅNGLOPP 

21 & 42 KM

 
BILLINGEN RUNT

60 KM 
 BILLINGEHUSLOPPET

10,5 KM

Alla tre loppen ingår i Regionklassikern.  
Registrera din Billingeklassiker: info@billingen.nu.  

Ett numrerat diplom delas ut efter genomförd Billingeklassiker.

                  FÖR MER INFO: BILLINGEKLASSIKERN.SE

30 -31 JANUARI 28 AUGUSTI  8 OKTOBER

KORTA  
5 KM

KORTA  
 33 KM

 KORTA  
5 KM (31 JAN)
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ERBJUDANDE TILL DIG SOM JOBBAR I VGR

Engångserbjudande under 2016

25 % på 10-klippkort (ord. pris 600 kr) 
eller 1-månadskort (ord. pris 500 kr)
Medlemsskap i IF Friskis&Svettis Skövde 100 kr per år

Välkomna till Kaplansgatan 27 i Skövde
     skovde.friskissvettis.se
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VI MÖTS PÅ 

O’LEARYS 

SKÖVDE
Tel: 0500-48 16 00

Egnells väg 1 • ARENA SKÖVDE

www.olearys.se/skovde

Hitta oss på olearys.se 
eller på Facebook

S
P

E C
I A L P

R
I SVGR

ANSTÄLLD

Du som jobbar inom 
VGR (visa dit VGR-id)
Bowla inkl klot/
skohyra 150:-/bana 
och tim vardagar till 
kl 17:00. 
(ord pris 190:- + klot/
skohyra 10:-/person) 



72

Som VGR-anställd  

får du 20 % rabatt på  

de kvalitetsprodukter  

som är noggrant  

utvalda speciellt för  

En Svensk Klassiker!

Rabatten gäller i alla  

Team Sportia-butiker.

Visa upp ditt VGR-id.
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20%
på KlassikerProdukterTS

Gör det inte  
svårare än  
det redan är.

Gäller på våra klassikerprodukter till ord.pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

En Svensk Klassiker är ett styrkeprov som kräver mod, 
vilja och uthållighet. Men det är också en upplevelse för 
livet som du för alltid kommer att vara stolt över. Se till 
att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Tillsammans med En Svensk Klassiker har vi valt ut en 
serie KlassikerProdukter som ger dig bästa möjliga start 
på utmaningarna och som vi av egen erfarenhet  
vet fungerar för både träning och lopp.
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Läge för
teamwork.

Mitt i Varvetveckan - på kvällen 
den 18 maj dukar vi upp för den  

fjärde upplagan av StafettVarvet  
i Slottsskogen. Fem löpare springer 
knappt fyra kilometer var och ett 

smarrigt matpaket att njuta av 
efter loppet ingår i anmälan. 

Upplev glädjen av att träna och tävla 
tillsammans - skapa ett lag och sätt 

fart på kollegorna! 
 

www.goteborgsvarvet.se
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Strandjoggen 
Uddevalla 6 juni 

5 km, start kl. 10.30

www.strandjoggen.se

Vänersborg

Anmäl dig och ditt lag 
på www.varruset.se

Vårens stora löparfest!

11 maj 2016
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träna, bada
& relaxa

 

 

 

 

  

 

arenaalvhogsborg.se

Välkommen till oss! Här finns 
modernt gym, simhall, rofylld  

relax och ett fantastiskt utbud 
av gruppträning för att du ska 
hitta det som passar just dig. 

Nyhet! Nu kan du även 
träna på Innovatum.

10%
endast för dig  

som vgr-anställd

på ord.priser*

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. I samtliga  
medlemskap ingår träning på 2 anläggningar och bad på Storgatan.
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100 kr rabatt
Som anställd i VG-regionen får du 100 kr 
rabatt när du anmäler dig till Göteborgsgirot. 
Uppge VGR2016 i anmälan.

göteborgs-
girot 2016

6 – 8  M A J
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Funktionella Sport-bh i B–G-kupa. 
Shop at www.swegmark.se

*Gäller t.o.m. 2016-06-30 och endast ett köp per kund.

Vi erbjuder dig  
som VGR-anställd 

20%
rabatt på ett helt köp*

Rabattkod:  
God hälsa
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Allt finns samlat på vgr.tlevent.se 
Hitta aktuella friskvårdserbjudanden och VGR-rabatter  
i din del av regionen.

Registrera dig och var med i Regionklassikern.

Se dina genomförda lopp i klassikerpasset. 

Se vilka grenar dina arbetskamrater har genomfört.

Se bilder och filmer från motionsloppen och andra frisk-
vårdsaktiviteter för VGR-anställda.

#VGRregionklassikern  #VGRtour2016

#VGRaktivitetskatalogen   #VGRbalansbloggen   
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ERBJUDANDE 
TILL ANSTÄLLDA INOM 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

LILLA 
GULLMARSSTRAND 

1095 KR  
(ORD PRIS 1 455 KR)

Koppla av från vardagen och njut av härliga 
promenader, bastu, Sinnenas Havsbad och en 
fantastisk frukostbuffé samt två rätters middag. 
Allt i en fantastisk miljö 0 meter från havet.

Kan bokas hela 2016 i mån av plats förutom 19/6-30/8-2016.

 10 % SPA-BEHANDLINGAR OCH MASSAGE 
om du bokar paket på Gullmarsstrand  

Hotell & Konferens

GULLMARSSTRAND.SE JOCHNICKSUTVECKLING.SE

T 0523-66 77 88   INFO@GULLMARSSTRAND.SE  
STRANDV. 2-14,  451 78 FISKEBÄCKSKIL   
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Ledord: Hälsa  Harmoni  Energi
Hälsoutbildning, Inspirationsföreläsningar,  
Prova-på-pass, Massagebehandling/CNM,  
SPA-Ritualer & Personliga konsultationer.

Erbjudande!
YOGA Individuellt eller för Arbetsgruppen 
”Kom igång med yoga som komplement till annan träning och 
som en investering i livet”
AshtangaYoga eller Medicinsk Yoga

500 kr / person Individuell Yogakonsultation ink moms 1 h

2000 kr / grupp (upp till 20 pers) ex moms  1 h

Annika Blixt – Hälsovetare, Yogalärare och CNM-massör 
Boka på: 0521 – 602 00

Yoga  Education  Spa 1995 - 2015

Allt finns samlat på vgr.tlevent.se 
Hitta aktuella friskvårdserbjudanden och VGR-rabatter  
i din del av regionen.

Registrera dig och var med i Regionklassikern.

Se dina genomförda lopp i klassikerpasset. 

Se vilka grenar dina arbetskamrater har genomfört.

Se bilder och filmer från motionsloppen och andra frisk-
vårdsaktiviteter för VGR-anställda.

#VGRregionklassikern  #VGRtour2016

#VGRaktivitetskatalogen   #VGRbalansbloggen   




