
Dags att satsa på friskvård: 

Träning ger 
både fysisk och 
mental styrka

Vi önskar 
God Jul & Gott Nytt friskvårdsår 2017!Anmäl dig till Regionklassikern

vgrbalans.se

Ny forskning visar:

Fysisk träning ger 
bättre förmåga att 
hantera egen stress! 
Mats Börjesson, hjärtspecialist, fors-
kare och professor i idrottsfysiologi vid 
Sahlgrenska akademin i Göteborg och 
föreståndare för KHP, Kunskapscentrum 
för hälsa och prestationsutveckling vid 
Göteborgs universitet, har i sin forskning 
tillsammans med Institutet för stress-
medicin visat att fysisk träning ger bättre 
förmåga att klara vardagsstress vilket 
ger minskad risk att drabbas av psykisk 
ohälsa som t.ex. utbrändhet, depression 
och ångest. 
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Mats Börjesson, hjärtspecialist och professor i idrotts-
fysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. FRISKVÅRDSPROJEKTET

Anmäl dig till Region-
klassikern 2017! 
Det är dags att haka på Regionklassi-
kern 2017, Västra Götalandsregionens 
version av en svensk klassiker. En smart 
satsning på din egen hälsa! 

När du anmält dig erbjuds du under 
hela året att vara med på träning, få 
inspiration, instruktion och att tävla i fyra 
grenar; löpning/gång, cykling, simning 
och längdskidåkning. Regionklassikern 
är till för alla medarbetare – både för dig 
som redan aktivt motionerar och du som 
vill börja!  

Alla medarbetare inom Västra Göta-
landsregionen har sedan 2011 erbjudits 
att delta i regionens olika friskvårds-
satsningar och det är många som väljer 
att träna via jobbet. Under 2016 hade 
Friskvårdsprojektet 11.719 deltagare, en 
ökning med 30%, som var med i mer än 
20 evenemang på 6 orter. Intresset är 
stort, enbart under 2016 hade Friskvårds-
projektets hemsida mer än 65.000 unika 
besökare och över 100.000 besök!

Friskvårdsprojektet och Regionklassi-
kern tar dig till en sundare livstil – satsa 
på dig själv 2017 och anmäl dig nu! 

Välkommen!

Satsa sunt 2017 på 
en friskare livsstil! 
Anmäl dig till Regionklassikern 
och börjar träna! 
Läs mer på vgrbalans.se

Antal deltagare i Friskvårds-

projektet ökade 30% 2016! 

Nu är det dags:


