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Det perfekta träningslägret
Endast två timmar från Stockholms city

”

Kommande prins Daniel Westling 
har hockeyfostrats här. Så även 
ishockeyspelaren och expertkom-
mentatorn Andreas Johansson. 
Idrottscampen Stålringen i Hofors 
ger möjligheter och levererar vad 
ett bra träningsläger kräver.

Idrottsplatsen Stålringen i centrala Hofors 
erbjuder inte bara Gästriklands bästa konst-
gräsplan och gott om träningstider, här fi nns 
anläggningar för de fl esta breda idrotterna 
– och lite till:
• Simhall
• Idrottshall (full storlek)
• Ishall
• Fotbollsplaner (konstgräs, naturgräs)
• BMX-Hall (unik i Sverige)
• Gym (två stycken)

Allt på ett ställe
Dessutom kan Hofors från och med 2009 er-
bjuda ett nytt idrottsboende i direkt anslut-
ning till anläggningarna.
Rolf Larsson är ansvarig för kommunens fri-
tidsanläggningar:

– Förutom bra hotell och campingplatser 
på orten kan Hofors även erbjuda ett idrotts-
boende med 60 sängplatser, samlingsrum 
och relax i direkt anslutning till Stålringens 
idrottsplats. Det är bara att höra av sig till oss, 
vi har lediga tider och skräddarsyr koncept 
efter klubbarnas behov.

600 kr i timmen
Ishallen öppnar i mitten av september för 
träningar och träningsläger. Övriga anlägg-
ningar har öppet hela sommaren efter över-
enskommelse. 

– Vi har även många andra klubbar som 
regelbundet tränar i Hofors, exempelvis Stor-
viks IFs fotbollslag i division 4. Vi är måna 
om att erbjuda en bra prisbild. En tränings-
timme i ishallen, simhallen, idrottshallen el-

ler på konstgräsplanen kostar 
600 kronor.

Mellansveriges  
idrottscenter
Kommande ishockeysä-
song kommer alla barn- 
och ungdomslag i Hofors 
HC att anordna ishockey-
turneringar, var sin helg, i 
vinter. I april 2010 går en 
ny seniorcup i fotboll av 
stapeln, i samband med en 
stegutbildning för domare. 

– Vi jobbar för att Hofors, 
med sina idrottstraditioner, 
åter ska etablera sig som ett 
idrottscenter att räkna med i 
Mellansverige. 

Det är fi nt att växa upp 
i Hofors. Nu erbjuds 
föreningar och klubbar 
i Sverige skräddar-
sydda koncept för det 
perfekta träningslägret.

”Framtida prins Daniel Westling ”Framtida prins Daniel Westling 
har hockeyfostrats har hockeyfostrats i Hofors. 
Så även ishockeyspelaren 
och expertkommentatorn 
Andreas Johansson”


