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Delta kostnadsfritt i  
Cykelutmaningen Sid. 8

Innehåll

Cykeln blir allt populärare 
Sid. 4–5

Annica Högeryd 
En träningsmorot Sid. 6–7

Sid 2 och 16–32Sid. 9

HÄLSOFRÄMJANDE AKTIVITETER FÖR VGR-MEDARBETARE
• VGR-ERBJUDANDEN   • FRISKVÅRDSAKTIVITETER   • REGIONKLASSIKERN

vgrbalans.se facebook.com/vgrbalans 

instagram.com/vgrbalans

FRISKVÅRDS- 
ERBJUDANDEN  

OCH RABATTER FÖR 
MEDARBETARE 

I VGR

Se alla erbjudandena och läs mer på www.vgrmotion.se
i samarbete med INTERSPORT

KICKA IGÅNG 
TRÄNINGEN!

Efter ett lång uppehåll kan det både vara skönt, 
inspirerande och välbehövligt att börja röra på sig kontinuerligt 
igen. Men var ska man börja?

Pulshöjande träning och styrketräning i all ära, men glöm 
för allt i världen inte vardagsmotionen. Märk skillnaden av 
att börja promenera på lunchen, cykla till jobbet eller stå 
upp vid skrivbordet då och då.

5 TIPS FÖR NYSTART!
1. Gå ihop med kollegorna och peppa varandra.
2. Sätt upp en rimlig målsättning både sett till vad du ska  
  göra och hur ofta detta ska ske.
3. Planera in träningen och svik inte din plan.
4. Ge dig själv beröm och belöning kontinuerligt.
5. Kom ihåg känslan efteråt och plocka fram den när det behövs.

Välkommen till Västra Götalands Regionens 
egna butik hos INTERSPORT

Marith Hesse  
’’Kan jag så kan alla’’ Sid. 10–11

Om Regionklassikern Sid. 12

Cykel Sid. 13

Löpning/gång Sid. 14

Simning Sid. 15 

Längdskidor Sid. 15

Ett gott liv  
tour 2019
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I år satsar Göteborgsgirot extra på samarbetet med VGR
– Som ett led i vårt gemensamma mål, att få fler av personalen inom regionen att cykla, driver Göteborgsgirot och VGR ett samarbete. Anställda 

inom VGR erbjuds rabatt på startplats och får köra Maxigirot 20 km, 4 maj, för endast 95 kr/person (200 kr rabatt) samt får 100 kr rabatt på Göte-

borgsgirot 140 km, Stadsgirot 70 km, 4 maj och Bra Bil XC MTB 50 km, 5 maj. Vi ser samarbetet med VGR som intressant och hoppas därför att få 

många nya cyklister längs våra banor, säger Albin B Kummel som är projektledare vid Göteborgsgirot.

Hisingens Cykelklubb lyfter HÄLSA och  
VÄLMÅENDE i det stora perspektivet 
– Vi som cykelklubb vill trycka på att även en kortare runda på cykel kommer att hjälpa till med att bygga upp en bra hälsa. Vi arrangerar Hisingen 

Runt, Västkusten Runt och det nya loppet Hisingens Hälsorunda. Alla ingår i Regionklassikern och VGR-anställda får 25% rabatt på anmälnings- 

avgiften, därför hoppas vi på många VGR:are i våra lopp, välkomna, säger Ulf Strömbom. 

12 maj körs den sjätte upplagan  
av Kungälvsrundan
– Vi utvecklar vårt arrangemang år från år, säger Jan-Åke Ambjörnsson som är en av eldsjälarna som 

ser till att någonstans kring 400 personer deltar varje år.

–Vi lägger ner mycket arbete på säkerheten och den innebär bland annat att vi har många funktionärer 

längs banan. Att hitta rätt längs banan är naturligtvis väldigt viktigt – därför har vi de senare åren inves-

terat i en bra skyltning, vilket vi fått uppskattning för, fortsätter Jan-Åke Ambjörnsson.

Dalslandsrundan
Några mil längre upp längs Bohuskusten, i Uddevalla, förbereder man Dalslandsrundan. Ett cykellopp 

som funnits i många år. Idag är det bland andra Andreas Sällström som håller i arrangemanget. Ett 

uppdrag han övertagit av sin far Yngve Sällström.

– Vi är en grupp som börjar planera loppet redan i november. Loppet går i år den 19 maj och samlade 

förra året drygt 170 deltagare. Nu hoppas vi på minst 200, säger Andreas som kan berätta att starten 

sker vid Fridhem i Uddevalla och banan går mot Högsäter där den vänder.

– Nytt för i år är att efter avslutat lopp bjuder vi på ett matpaket vid målet – det är årets 

nyhet för deltagarna i Dalslandsrundan.

Cykeln blir allt populärare
Cyklat har vi alla gjort – från det vi tog de första vingliga metrarna med en förälder springande efter… Idag 
har cyklandet utvecklats på många olika sätt. Allt fler väljer cykeln – för sitt eget välbefinnande men även för 
att man vill dra sitt lilla strå till stacken när det gäller miljön. Dessutom slipper du parkeringsbesväret om du 
bor i en större stad. Under senare år har el-cykeln gjort entré och öppnat upp för en ny kategori cyklister. 

Nu gör VGR en särskild satsning på cykel, för att få ännu fler att se cykeln som ett naturligt sätt att ta sig till 
och från jobbet, för att handla och inte minst för att förbättra konditionen. Cykling är också en av grenarna i 
Regionklassikern. Vi har träffat arrangörerna av fyra cykellopp som ingår.

VGR-medarbetare  
får rabatt på  

anmälningsavgiften  
i Göteborgsgirot

Foto Göteborgsgirot

Jan-Åke Ambjörnsson,  
Kungälvsrundan

Andreas Sällström,  
Dalslandsrundan
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En träningsmorot
– För mig är Regionklassikern den perfekta moroten när det gäller allsidig träning. Jag 
trivs allra bäst på cykeln men en lagom dos av variation när det gäller träning ger ett 
mervärde, säger Annica Högeryd, planeringssköterska på operation 2 vid SÄS i Borås.

Idag är Annica Högeryd, planeringssköterska på operation 2 
vid SÄS i Borås, inne på sin tredje Regionklassiker.

Text och foto: Christer Falk

När Annica fyllde trettio fick hon en bra 
cykel i present
– Jag som så många andra hade naturligtvis haft cykeln som fortskaff-

ningsmedel från det att jag lärt mig cykla. Min morfar var förresten den 

första tävlingscyklisten i Vårgårda, berättar Annica. 

Med den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att Annica tog upp 

cyklandet efter fyllda trettio. Dessutom finns även ett avlägset släkt-

skap med Fåglumsläkten i Vårgårda – så visst finns det anledningar för 

Annica Högeryd att trivas på cykeln. 

20 år på cykel
Idag är Annica fyllda 50 och det innebär att det har blivit många mil på 

cykel sedan trettioårsdagen för 20 år sedan.

– Jag försöker cykla till och från jobbet några dagar i veckan – sommar-

tid. För ett par år sedan köpte jag min första racercykel, ett riktigt lyft, 

menar Annica som redan hunnit med många olika cykellopp och en del 

riktigt långa.

– Ett par gånger har jag kört Göteborgsgirots 7-milslopp. Det var roligt 

och gick riktigt bra. Så det kommer att bli fler lite längre cykellopp.

Regionklassikern
När vi ber Annica gradera de olika grenarna som finns med i Region-

klassikern blir svaret så här.

– Jag trivs allra bäst på min cykel. Cyklandet ger mig en bra träning 

för hela kroppen. Som nummer två av de fyra grenarna ligger numera 

löpningen. Jag trivs bättre och bättre på mina löprundor. Därefter kom-

mer skidåkningen som också är bra för hela kroppen. En fin vinterdag 

i skidspåren är svår att slå – även om en cykelrunda en vårkväll är ännu 

bättre, säger Annica som lägger grenen simning sist bland regionklassi-

kerns fyra grenar.

– Det blir faktiskt inte så många tillfällen för simning. Senaste simning-

en i Regionklassikern klarade jag av i badhuset men för två år sedan var 

det Almenäsbadet här i Borås som gällde, fortsätter Annica.

Framtiden
Annica Högeryd är helt inne på att fortsätta hålla igång. 

– En lagom dos träning, vare sig det handlar om cykel, löpning, skidor 

eller simning är för mig självklart. Jag har sedan länge insett att jag mår 

mycket bättre som vältränad. Det har jag själv nytta av, är övertygad 

om att jag är effektivare i arbetslivet och hela tillvaron blir så mycket 

lättare när man känner sig i form. Och roligt är det också, säger Annica 

och fortsätter.

– Tillsammans med min dotter äger jag en häst och det innebär att jag 

rider flera gånger i veckan – även det ger mig en portion träning som 

på något sätt kompletterar övriga träningspass.

’’Jag trivs allra  
bäst på min cykel. 
Cyklandet ger mig 
en bra träning för 

hela kroppen’’
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Cykelutmaningen har varit igång  
sedan år 2000
– Redan då låg vi i framkant när det gäller att vara med och göra  

något för miljön men kanske allra mest för att inspirera till ett nytt sätt 

att leva – att få regelbunden motion som inte tar av fritiden, säger Elin 

Svenningsson och fortsätter. 

– Väljer du att cykla till och från jobbet får du en extra dos vardags- 

motion ”på köpet”. Du ska ju ändå till jobbet och hem igen.

Anmäl dig nu på cykelutmaningen.se
Sandra Axelsson uttrycker sig så här. 

– Anmäl dig, se till att prova på det som över femtiotusen andra runt 

om i landet redan gjort och klarat med bravur. Det svåra är naturligtvis 

att ta steget, komma igång. När det är gjort så är det många som vitt-

nat om hur bra det blir. Hur välmående man känner sig när man varit 

igång en tid. Bra anledningar till att välja cykeln finns det massor av.

Lag eller individuellt
De allra flesta som deltar i Cykelutmaningen gör det tillsammans 

med arbetskamrater. Man bildar ett eller flera lag från företaget eller 

Anmäl dig NU!

organisationen. Ibland arrangerar respektive lag en träningskväll som 

kanske avslutas med en god middag. Idéerna är många när det gäller 

att samlas och trivas. Ett av de bättre sätten är att anmäla sig till Cykel-

utmaningen. Som grädde på moset kan du och ditt lag vinna en riktigt 

fin middag när tävlingsperioden är över.

Utmana dig själv och dina kollegor  
– fina priser att vinna!
Varje vecka har alla som registrerat minst 30 km chans att vinna pre-

sentkort från Intersport. Målet är att per tävlingsperiod registrera totalt 

240 km för att delta i utlottningar av spa-paket, cyklar, kryssningar och 

mycket mer. Alla lag där samtliga deltagare uppnått målet tävlar om en 

middag tillsammans med laget. 

Du kan välja att delta i en eller alla de tre tävlingsperioderna:

Vårperioden 29 april – 30 juni 

Sommarperioden 1 juli – 31 augusti

Höstperioden 2 september – 3 november

Under många år har tusentals  

anställda hos företag och organi-

sationer runt om i landet deltagit 

i Cykelutmaningen. En rolig täv-

ling som skapar nya vanor med 

ett både nyttigt och miljövänligt 

sätt att ta sig till och från jobbet. 

C
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te
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Sandra Axelsson,  
Cykelutmaningen

Elin Svenningsson 
Cykelutmaningen 
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Ett gott liv tour 2019

Arena Skövde  
Skövde 12 november

Svenska Mässan  
Göteborg 18 november

Åhaga  
Borås 5 november

Arena Älvhögsborg  
Trollhättan 21 november

Västra Götalandsregionen främjar cykling för en bättre hälsa och miljö och betalar startavgiften för 
de 2 500 först anmälda. Anmälan och mer information på cykelutmaningen.se

Bli en av de VGR-medarbetare som  
deltar kostnadsfritt i Cykelutmaningen!

VGR:s inspirationsdagar ”Ett gott liv tour” arrangeras i år till  
hösten istället för på våren som tidigare år.
Västra Götalandsregionens populära inspirationsdagar  

”Ett gott liv tour” har arrangerats årligen sedan 2010.  

Inspirationsdagarna har vanligtvis ägt rum i  

februari och mars, varför många nu har frågat  

om det inte blir någon tour i år. Vi bryr oss  

om dig som gör skillnad för andra och ett  

så populärt arrangemang kommer vi  

naturligtvis fortsätta att bjuda in till. 

Touren kommer i år att  
förläggas till hösten
Planering pågår för fullt och datumen  

är redan spikade; Borås (5/11), Skövde  

(12/11), Göteborg (18/11) och  

Trollhättan (21/11).  

Save the date!

Ett gott liv tour är ett arrangemang med  

bland annat intressanta föreläsare, lifestyle- 

utställning och kulturaktiviteter – ett tillfälle  

att trivas och må bra tillsammans med dina  

kollegor i hela Västra Götalandsregionen,  

helt enkelt!

Mer information och anmälan i  
Regionkalendern efter sommaren!
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’’Kan jag så kan alla’’ 

Hör du till dem som tror att en klassiker enbart är till för elitmotionärer? 

Sådana som kör Vasaloppet eller cyklar Vätternrundan? I så fall  

ska du läsa det här.

En regionklassiker funkar precis som en vanlig klassiker med de fyra 

grenarna löpning, simning, cykling och skidåkning. Med den viktiga 

skillnaden att du bygger din egen klassiker genom att välja vilka fyra 

lopp du vill vara med i. Det finns 26 olika lopp att välja mellan i varie-

rande svårighetsgrad och om du inte har möjlighet att delta i ett lopp, 

går det också bra att genomföra en gren på egen hand.

Kul grej i början
När regionpolitikern Marith Hesse bestämde sig för att göra sin första 

regionklassiker var det mest en kul grej. Tränade gjorde hon redan, 

Marith Hesse har gjort sin femte regionklassiker. Inte ens en stor hjärtoperation 

kunde stoppa henne. ”Eftersom det fanns så många korta distanser att välja mel-

lan, var det enkelt att fortsätta.” 

men efter det första loppet insåg hon hur mycket roligare det blev 

och vilken sporre det var att alltid ha ett nytt motionslopp att se fram 

emot!

– Det är så roligt att komma till de olika loppen och träffa andra som 

deltar i Regionklassikern. Att komma till VGR:s tält och få en kopp 

kaffe eller varm gulaschsoppa efter ett genomfört lopp, att få uppleva 

känslan av att vara oövervinnerlig efter att ha kämpat tillsammans 

oavsett om vi är motionärer eller elit, säger Marith Hesse.

Fem år i rad
Hon har precis fått sin femårsmedalj, vilket betyder att hon gjort fem 

Regionklassiker fem år i rad. Hittills är det runt sextio regionanställda 

som har gjort samma sak och Marith Hesse tror att hon är den enda 

politikern i sällskapet. När vi träffar henne under en joggingrunda i 

Skatås i Göteborg, har hon ännu inte bestämt sig för om det ska bli 

ett år till.

– Jag kommer alltid att fortsätta träna, men jag vet att om jag gör en 

sjätte regionklassiker, så finns det ingen återvändo – då blir det nog 

en satsning på tio!

Det är först lätt att tro att Mariths träning gått som på räls med tanke 

på att hon genomfört sammanlagt tjugo lopp under fem år. Men 

för två år sedan höll det på att ta stopp. En godartad tumör i hjärtat 

behövde akut opereras bort och en lång konvalescens följde. Några få 

stapplande steg hemma i huset blev så småningom fler och när hon 

första gången lyckades gå en kilometer tog det 20 minuter.

Cyklade två månader efter operation
Två månader efter operationen var tiden inne för nästa gren,  

cyklingen. Mariths ursprungliga plan hade varit att cykla Hisingen 

runt, en sträcka på 5 mil, något som nu var uteslutet. Kungälvsrun- 

dan på 8 kilometer var mer realistiskt, men också det ett riskprojekt.

– Min man var med och stöttade och jag tog det väldigt försiktigt. 

Men jag klarade av det!

Marith valde sedan att under hösten delta i Finalloppets kortaste dis-

tans 5,3 kilometer. Så har det fortsatt. Lopp efter lopp har hon klarat 

av, i sin egen takt.

När Marith Hesse ser tillbaka på sina fem år med Regionklassikern är 

det hälsan och rörelseglädjen tillsammans med andra hon tar med sig. 

När hennes form var som bäst sprang hon 10 kilometer på Final- 

loppet. Men mest har hon hållit sig till de kortare distanserna. För det 

viktiga är att vara med, ha skoj och må bra.

– Kan jag göra en regionklassiker, så kan alla!

Marith Hesse tror att hon är den enda politikern hittills som har 
genomfört sin femte Regionklassiker och visar här stolt upp sin 
femårsmedalj. 

Text: Anna-Lena Bjarneberg. Foto: Kent Eng.

Friskvårdsbidraget till anställda är en  

skattefri personalvårdsförmån. Bidraget 

kan användas till olika fysiska aktivite-

ter bl.a. gym, bad, dans, bollsporter, Qi 

Gong, Tai Chi, mindfulness och yoga. 

Friskvårdsbidraget kan även användas  

till kostrådgivning för viktreduktion/vikt- 

balansering och för massage. 

Nu omfattas även aktiviteter som till  

exempel ridning, golf och segling av 

friskvårdsbidraget!

Från 1 januari 2018 höjdes friskvårds- 

bidraget för alla medarbetare till en bas-

nivå på 1500 kr. Varje förvaltning beslu-

tar själv vad som gäller vid utbetalning 

av friskvårdsbidraget så kontakta gärna 

din chef eller den HR ansvariga för din 

verksamhet för mer information.

*Basnivå för alla anställda.
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Regionklassikern 
Nu drar vi igång ett nytt år 
med Regionklassikern. Ett år 
som jag hoppas innebär att 
vi ser ännu fler deltagare i 
regionmedarbetarnas egen 
klassiker.

Åsa Axelsson, Regionklassikern

25 maj 2019  
 Västkusten Runt, Göteborg
 160 km, 120 km

4 maj 2019  
 Göteborgsgirot, Göteborg
 140 km, 70 km, 20 km

25 maj 2019  
 Hisingens Hälsorunda, Göteborg
 25 km

6 juni 2019  
 Oxtrampen*, Mariestad
 45 km, 75 km, 105 km

19 maj 2019  
 Dalslandsrundan*, Uddevalla
 120 km, 65 km, 40 km, 21 km

12 maj 2019  
 Kungälvsrundan, Kungälv
 106 km, 61 km, 30 km, 12 km

25 maj 2019  
 Hisingen Runt, Göteborg
 50 km

19 maj 2019  
 Viaredssjön runt, Borås
 105 km, 67 km, 23 km
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Fyra grenar, valfria sträckor
Gör 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 direkt! 

De fyra grenarna ska genomföras inom 12 månader. Du kan starta när som helst under året och välja den ordningsföljd du vill. Under motions- 

loppen finns VGR:s representanter på plats med information och enklare förtäring. De registrerar också deltagarnas lopp som genomförts. Varje 

gång du gjort en klassiker får du Regionklassikerns medalj.  Läs mer och anmäl dig till Regionklassikern och motionsloppen på vgrbalans.se

Löpning, cykel, skidor och simning – fyra 

grenar som utgör i en fullvärdig klassiker. 

Som deltagare i Regionklassikern har du en 

stor fördel, här kan du välja mellan flera olika 

starter och distanser för respektive gren.  

Missar du ett datum på en plats så finns 

samma gren på en annan plats och ett annat 

datum i regionen. Valfriheten är stor för dig 

som vill vara med.

Jag har satt upp ett antal punkter som jag 

tycker att du ska känna till när det gäller  

Regionklassikern. Håll till godo och välkom-

men när det passar dig!

• Du kan påbörja Regionklassikern när som helst under året, med 
vilken av grenarna du vill.

• Du har 12 månader på dig att genomföra Regionklassikern från 
och med det att du genomfört ditt första lopp.

• Du behöver genomföra ett lopp i varje gren (cykling, simning, 
längdskidåkning och löpning/gång) men du kan även delta i 
flera lopp per gren om du vill.

• Du väljer själv vilka lopp du vill delta i bland de som ingår i  
Regionklassikern.

• Du väljer själv vilken distans du vill genomföra i de olika loppen.

• Du kan genomföra grenarna på egen hand och även välja att 
delta i andra lopp än de som ingår i Regionklassikern. Du får då 
ditt genomförda lopp registrerat genom att maila resultat/intyg 
till regionklassikern@vgregion.se

• Regionklassikern har egen startgrupp, egna anmälningslänkar 
och rabatterad eller fast anmälningsavgift till vissa av loppen.

• Du kan delta i motionsloppen utan att göra Regionklassikern och 
ta del av VGR:s arrangemang i samband med loppen.

• När du genomfört Regionklassikern får du en medalj.

• När du genomfört Regionklassikern fem gånger får du en fem-
årsmedalj.

• Regionklassikern har nu funnits i sju år och snart kommer vi ta 
fram en tioårsmedalj.

• All information om hur du anmäler dig till Regionklassikern och 
till de olika loppen finns på www.vgrbalans.se



vgrbalans.sevgrbalans.se14 15|  BALANS – HÄLSOSAM LIVSSTIL – REGIONKLASSIKERN BALANS – HÄLSOSAM LIVSSTIL – REGIONKLASSIKERN |  

Mer information och anmälan på vgrbalans.se

12 oktober 2019  
 Billingehusloppet, Skövde
 10,5 km, 5 km, 7,5 km

8 september  
 Göteborgs Jubileumslopp
 10 km

3 juni 2019  
 Blodomloppet, Göteborg
 10 km, 5 km

2 november 2019  
 Finalloppet, Göteborg
 19 km, 10 km, 5,3 km

14 september 2019  
 Kretsloppet, Borås
 10 km, 5 km

6 juni 2019  
 Strandjoggen, Uddevalla
 5 km

18 maj 2019  
 Göteborgsvarvet, Göteborg
 21,1 km    

14 maj 2019  
 Trailvarvet, Göteborg
 10,5 km, 8 km

27–28 april 2019  
 Linnémarschen, Borås 
 57 km, 42 km, 21 km, 10,5 km (vandring),  
 8 och 3 km (tillgänglighetsbanor)

18 maj 2019  
 Cityvarvet, Göteborg
 4,3 km    

15 maj 2019  
 Stafettvarvet, Göteborg
 5 x 4 km

9 maj 2019  
 Vårruset, Vänersborg
 5 km (kvinnor)

15

Du kan även åka skidor och få 
intyg på Skidome i Göteborg, 
läs mer på vgrbalans.se

24 augusti 2019  
 Viskan Open Water, Borås
 1000 m, 200 m

18 augusti 2019   
 Göteborg-simmet
 5 km, 2,5 km, 1 km, (Delsjön)

Du kan även simma och få intyg 
hos inomhusbad runt om i regio-
nen, läs mer på vgrbalans.se

6 februari 2019  
 Skidome, Göteborg
 Regionklassikerns längdskidlopp 5 km 

2 februari 2019  
 Billingens Långlopp, Skövde
 42 km, 21 km 

19 januari 2019  
 Borås Skidstadion
 Regionklassikerns längdskidlopp 5 km

3 februari 2019  
 Billingen, Skövde
 Regionklassikerns längdskidlopp 5 km

25 januari 2019  
 Klassikerskidan, Borås
 21 km, 5 km

Mer information och anmälan på vgrbalans.se

Mer information och anmälan på vgrbalans.se
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FRISK
PERSONAL
LÖNAR SIG

www.stc.se

MINDRE KORTTIDSFRÅNVARO

HÖGRE ARBETSEFFEKTIVITET

MINDRE OHÄLSA

MOTIVERAD PERSONAL

279
KR MÅN • 12 MÅN AG*

ORD.PRIS 399 KR

FÖRETAGSKORTET

*Klubbavgift 249 kr 
och kortavgift 100 kr 
tillkommer i kassan.

Köp kort på närmaste STC-klubb. 

TILL DIG SOM ÄR VGR-ANSTÄLLD

20% rabatt  
på utvalda  

medlemskap! 
 

Ta del av Göteborgs största  
utbud av träning och yoga i  

kombination med varma bad.  
 

Erbjudandet gäller för  
VGR-anställda. Prata med  

oss så berättar vi mer! 
 

medlem@hagabadet.se 
Tel: 031-600 683

haga | älvstranden | drottningtorget 

FRILUFTSÄVENTYR | VANDRING | SKIDOR | FJÄLLTURER | SKOGSMULLE | I UR OCH SKUR | KAJAK | KLÄTTRING 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR | TELEMARK | MOUNTAINBIKE  | SKIDSKOLA | GEOCACHING  SNOWBOARD | SNÖSKOR 

STAVGÅNG | BYTESMARKNAD | MENINGSFULL VÄNTAN | ÄVENTYRSLÄGER  | FREESKIERS | NATURPARKOUR 

SKOGSHJÄLTARNA OCH MYCKET MER.

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

Hos Friluftsfrämjandet hittar du massor av äventyr, stora som små. Oavsett om du längtar långt 

bort eller söker äventyret runt hörnet. Här finns något för alla. Läs mer och bli medlem på 

www.friluftsframjandet.se

Vuxen 360 kr/år
Ungdom 170 kr/år
Barn 100 kr/år
Familj 530 kr/år
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* Gäller t.o.m 2019-11-30. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

Välkommen till 
Friskis&Svettis Borås!

Köp ett årskort 

och få 1 månad  

extra träning!*

friskissvettis.se/boras

Nu finns vi på två ställen i stan!

Erbjudande för 

VGR-anställda

 @stenungsbaden
T: 0303-72 68 00  |  www.stenungsbaden.se

Gäller mot uppvisande av VGR-id.  
Ta med en vän så gäller samma pris för vännen.

UNNA DIG ETT DAGSPA 
250 kr/pers (Ordinarie pris mån-fre 350kr, sön 450 kr).

• Gäller för VGR-anställda
• Entré till spa och gym
• Lån av badrock, tofflor och handduk

Behandlingar  
Paketpris - 50 min behandling  
och entré till spa  
från 990 kr 

Mer info på stenungsbaden.se/spa

Gäller Söndag-fredag kl. 10-15. 

Boka på bluewater@stenungsbaden.se eller 0303-726 855

Visste du att du kan använda ditt friskvårdsbidrag hos oss?

PROMAS INSPIR ATIONSFÖREL ÄSNING

Testa PROMAS 
Återhämtningsfåtölj

 

och få en kostnadsfri föreläsning,

 

“Energi och harmoni på jobbet”

Testa PROMAS Återhämtningsfåtölj i två veckor på er arbetsplats.

Vår Hälsoutvecklare kommer ut och föreläser i samband med testperioden.

Ordinarepris på föreläsningen är 8 900 kr.

Värde
:

8 900 kr

WWW.PROMAS.SE

skaraborgsvägen 21, 506 30 borås

033-430 30 90 · info@riddarhalsan.se · www.riddarhalsan.se

facebook.com/riddarhalsan

vgr-anställda får 10% rabatt 
                       på våra behandlingar, massageterapi och kiropraktik

( giltigt t.o.m. 2019-06-30) VI ERBJUDER NU ETT  ”12 WEEKS TO WELLNESS”  PROGRAM! 
LÄS MER PÅ  WWW.RIDDARHALSAN.SE
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㈀㔀─
爀愀戀愀琀琀

瀀 爀猀欀漀爀琀⼀愀甀琀漀最椀爀漀
昀爀 嘀䜀刀ⴀ愀渀猀琀氀氀搀愀

圀圀圀⸀一䤀䄀䴀伀嘀䔀䴀䔀一吀⸀匀䔀

一䤀䄀Ⰰ 夀伀䜀䄀 ☀ 娀唀䴀䈀䄀
䔀渀 瘀愀爀洀 漀愀猀 洀椀琀琀 椀 䰀椀渀渀猀琀愀搀攀渀℀

A T T  T R Ä N A  U P P  D I N  H Å L L N I N G  O C H  F Å  R Ö R E L S E
I  V A R D A G E N  H A R  A L D R I G  V A R I T  E N K L A R E !

Starkare rygg

Aktiverade muskler

Minskade nack- och axelproblem

Reducerad stressnivå

swedishposture.se

Träning i gymmet

Gruppträning

Flera center

Online Training

MiniSats

Enbart dagtid

299:- /mån

SKRÄDDARSY 
DITT 
MEDLEMSKAP 

Förmånligt för dig på  
Västra Götalandsregionen 
 

På www.sats.se/bli-medlem/foretag gör du enkelt din 
beställning och ser ditt pris. Ange din företagsrabatt 16% 
och din företagstillhörighet - VG Region.  
Medlemskap från 299kr/mån!

Kontakta ditt närmsta SATS center eller ftg@sats.se vid 
övriga frågor. Välkommen!
 

Sök efter en terapeut nära 
dig på www.sfkm.org

Hos oss hittar du välutbildade 
massörer, zonterapeuter, fotvårdare, 

ayurvedaterapeuter, akupunktörer och 
många andra som arbetar med 

friskvård. 

Alla med ansvars- och 
behandlingsskadeförsäkring.

Ont i kroppen?
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Du vet väl att du som anställd inom 
VG-regionen har 20 % rabatt på valfritt  
årskort hos oss på ENDORFIN. Pris från 

279:-/månad* (ord pris från 349:-).
Välkommen in så berättar vi mer och 

ger dig bästa tänkbara start!

www.endorfin.se
Endorfin Alingsås   Hemvägen 19 441 39 Alingsås  0322-645000
Endorfin Lerum  Gråbovägen 13 443 60 Lerum   0302-228 90

Boka oss idag 
för en visning!

VGR-PRIS

995:-
Ord. pris 1295:-
Inkl. moms. 
Beställningskod FLEX01

massagekudde  
MC-G5 flex

Healthcare
Ett familjeföretag med anor.

Tel. 0321-135 50   |   info@sableline.se   |   www.sableline.se

ZEN IMPERIAL GER 
DIG EN FEMSTJÄRNIG 

UPPLEVELSE.

DET BÄSTA INOM 
ÅTERHÄMTNING & 
AKTIVITETSPRODUKTER.

Motverkar stress 
och spänningsvärk.

PT board
Träna enkelt!

VGR-PRIS

4995:-
Ord. pris 6995:-
Inkl. moms. 
Beställningskod PT01

Hos oss på Itrim får du en egen coach som 
ser potentialen i dig och hjälper dig att nå 
dina mål. Vi utgår från dina förutsättningar 
och skräddarsyr ett program anpassat helt 
efter dina behov. Oavsett om det handlar 
om att gå ner i vikt eller skaffa nya mat- eller 
träningsvanor, är våra erfarna coacher och 
personliga tränare med dig i varje steg på 
vägen.

Bland våra tjänster hittar du individuell 
coaching, kostrådgivning, personlig träning, 
PT Small Group, inspirerande föreläsningar, 
löparskola och mycket mer.

Kontakta oss redan idag, så bjuder vi på en 
kostnadsfri personlig rådgivning. 

Välkommen in!

Dröm stort. 
Vi tar dig i mål.

MED DIG I VARJE STEG

rabatt på alla våra 
program. Gäller för 
Västra Götalands-
regionens anställda.

10 % 

Itrim Eriksberg
Kolhamnsgatan 21
031-51 05 70
www.itrim.se/eriksberg

Itrim Mölndalsvägen
Mölndalsvägen 91, Gbg
031-27 72 72
www.itrim.se/molndalsvagen

WWW.KRISTINEDAL.NU • 031-337 27 43 • BYFOGDEGATAN 4, 415 05 GÖTEBORG

 SALTVATTENSBASSÄNG
 GRUPPTRÄNING 
 900 M2 GYM 

KÄNN TRÄNINGSGLÄDJEN HOS OSS!

Du som 

VGR-anställd 

har 500 kr 

rabatt på våra 

årskort!
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Att besöka TanumStrand är en möjlighet att uppleva Fjäll-
backa skärgård och det friska salta havet. Färska skaldjur 
och goda menyer väntar i Restaurang Latitud 58°, och 
SPA Horisont välkomnar med magiska pooler och sköna 
bastubad med makalös utsikt över klippor och skär. 
TanumStrand ligger i Grebbestad 1,5 tim med bil från Göteborg

Gäller för dig som är VGR-anställd
Valfri ankomstdag måndag - lördag.
1 jan - 15 juni & 15 aug - 15 dec 2019 
 
bokning@tanumstrand.se   
Tel. 0525 - 19000
Ange kod: VGR  

795 
Övernattning i dubbelrum, stor frukostbuffé  
Entré till SPA Horsiont, bad och gym.

kr/person
Ordinarie pris från 1350 kr/person 

www.tanumstrand.se   •  0525 - 190 00

SPA paket 

Träna Yoga, Core, Gym, Power hour, Indoor walking, Spinning och mycket mer.
Som medlem i Friskis har du tillgång till fantastiskt mycket bra träning.
Erbjudandet gäller hos Friskis&Svettis Göteborg.
Du hittar mer information om oss på www.friskissvettis.se/goteborg.

Vi bjuder dig på mer träning

Erbjudande
Klippkort 15 tillfällen 1 300 kr eller
köp årskort och få en extra månad
Värde ca 335 kr

Öijared Resort  |  0302-373 00  |  oijared.se

Sätt guldkant på livet och låt naturen 
på Öijared omfamna dig. Ställ vardags- 
klockan på paus och njut av god mat, 
relaxavdelning med gym, pool och 
bastu och om du har lust, träning i 
underbar miljö.

I paketet ingår:
• Logi i dubbelrum inklusive frukostbuffé
• Trerätters middag
• Entré till relaxavdelning med gym, pool 

och bastu

Pris: 1195:- per person (ord. pris 1295:-)

Gäller anställda inom VGR, i mån av plats, ankomst mån-fre.

Uppge kod; VGR weekend då du bokar på info@oijared.se eller 
på telefon 0302-373 00.

ÖIJAREDSPAKETET
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ERBJUDANDE TILL VGR ANSTÄLLDA
Koppla av från vardagen och njut av härliga promenader, bastu, havsbad 
och god mat i en fantastisk miljö 0 meter från havet.

I paketet ingår logi i dubbelrum, frukostbuffé, två rätters middag, entré 
till Sinnenas Relax. Välkommen att njuta vid havet i Fiskebäckskil. 

1 TIMME FRÅN GÖTEBORG     FISKEBÄCKSKIL     T 0523-66 77 88     INFO@GULLMARSSTRAND.SE     GULLMARSSTRAND.SE 

GULLMARSSTRAND 
PAKETET
 1095 KR  

(ORD PRIS 1 495 KR)

Erbjudandet gäller 2019 i mån av plats, men ej när 
ordinarie paket utgår som t ex påsk, sommar, jul. 
Gullmarsstrand är ett kontantfritt hotell.

5 KILOMETER
FÖR ALLA TJEJER

ANMÄL DIG ELLER DIN GRUPP PÅ VÅRRUSET.SE

#vårruset

GÖTEBORG
ONSDAG 8 MAJ. KL.18.30
Spring, jogga eller gå fem kilometer i det vårsköna Slottsskogen. 

Start och mål ligger vid Björngårdsvillan.

Vårruset i Göteborg arrangeras av IK Vikingen, Tel: 031-41 58 14, E-post: vikingen@ullevi.nu

Actic Mariestad · mariestad@actic.se · 0501-10500
Actic Falköping · falkoping@actic.se · 0515-690520
Actic Skövde City · skovdecity@actic.se · 0500-791980
Actic Skövde Arenan · skovdearenan@actic.se · 0500484406

Låt Actic bli din  
träningskompis!

Du får alltid  provträna en  vecka helt  kostnadsfritt!

Erbjudande till anställda inom Västra Götalandsregionen:

20 % rabatt*
+ 2 timmar med en tränare ingår 
+ Skräddarsytt träningsprogram ingår 
+ Bad ingår på de anläggningar som erbjuder detta 
+ Gruppträning ingår 

*Erbjudandet gäller vid tecknande av 12 mån ordinarie medlemskap på Actic i Falköping, 
Mariestad, Skövde t.o.m 31/12 2019. Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Medlemsavgift tillkommer.



28 29AnnonsAnnons

 KVINNO-
HUSET

TRANAN

Kvinnohuset Tranan
   www.kvinnohusettranan.se

Tel 0500–4186 68
info@kvinnohusettranan.com

Skyddat boende

Samtalsmottagning 

Våldsförebyggande 
arbete

 

Träning  
– på egen hand, i grupp, med 
personlig tränare samt rehab 

Massage 

Medicinsk Laser 

Kostrådgivning 

Kurser inom träning och 
hälsa 

 

Hos oss får du som VGR-
anställd 20% rabatt* på ett 

medlemskap. *Gäller vid tecknande 
av ett 12 månaders autogiro. 

Du kan självklart utnyttja ditt 
friskvårdsbidrag hos oss. 

0511-10680 

www.ladiesplace.se 

FB: Ladies Place i Skara 
 

För beställning 
www.matochro.se eller tel 044-590 08 20

Låt vår kock göra 
halva jobbet
Med Kockens förberedda kasse blir matlagning från 
grunden ännu enklare. Halva jobbet är nämligen 
redan klart när kassen levereras till din dörr. Du tar 
vid där vår kock har lämnat. Värm det som redan 
är förberett, tillaga de råa ingredienserna och gör 
en sallad. Enkelt och snabbt har du en god middag 
på bordet. Med färre antal ingredienser och mindre 
disk, får du tid över till andra saker. Det är riktig 
vardagslyx, det!

4 middagar för 4 pers.  
Pris 959:- 
Introduktionserbjudande:  
Fruktpåse till de två första  
leveranserna utan extra kost-
nad. (värde 158:-)

Favoriten!

från 53:-/port.

Vi lagar – du serverar.
Prova Kockens  

förberedda kasse.
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Välkommen till Örjans Skidskola
Intensivkurs i Grönklitt 10% VGR-rabatt.

Öppen teknikträning i grupp*, 90 min onsdagar. 25% VGR-rabatt.
Privatlektioner* 25% VGR-rabatt.

*Plats: Borås.  Anmälan: info@orjansskidskola.se

TRÄNA, BADA
& RELAXA

Vi erbjuder det senaste och bästa 
inom träning, utbudet är 

nästintill obegränsat. 
Bad ingår i alla medlemskap.  

 
Du hittar oss på 

Storgatan och Innovatum. 
Välkommen!

 

 

 

 

  

 

arenaalvhogsborg.se

*   Kan kombineras med rabatt från LPK. I samtliga medlemskap  
ingår träning på 2 anläggningar och bad på Storgatan.

10%
ENDAST FÖR DIG  

SOM VGR-ANSTÄLLD

PÅ ORD.PRISER*

Koberg Golfklubb, Trollhättan
www.koberggk.se | 0520-21 11 10

15 % rabatt på alla
våra medlemskap

Ord. pris fr. 675 kr

Gäller

bara VGR-

anställda!

Strömstad Spa & Resort, +46 (0)526-303 00  stromstadspa.se

Erbjudande ! - Spa-paket
1590:- för 2 personer i dubbelrum!
Strömstad Spa & Resort finns tio meter från havskanten i Bohuslän.  
Vårt resorthotell är perfekt för härliga privata upplevelser med vänner 
och familj. Spela golf, träna, njut av härligt spa, vår välgörande sparitual 
eller boka en avkopplande behandling.

I paketet ingår: 

• Övernattning i dubbelrum för 2 personer
• Vår populära frukostbuffé
• Entré till vår spa & relaxavdelning med olika pool - och bastukoncept
• Badrock & Badtofflor
• Träningspass enligt schema
• Gym

Pris: 1590:-/ för 2  personer
Erbjudandet gäller under 2019 
För bokning mejla till booking@stromstadspa.se och uppge 
Kod: Ett Gott Liv

Golden Wellness  

träningshelg 5–7 april

300 kr rabatt/pers

Ord. pris 3 590 kr/pers



HÄLSOFRÄMJANDE AKTIVITETER FÖR VGR-MEDARBETARE
• VGR-ERBJUDANDEN   • FRISKVÅRDSAKTIVITETER   • REGIONKLASSIKERN

vgrbalans.se facebook.com/vgrbalans 

instagram.com/vgrbalans
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SOM VGR-ANSTÄLLD ERHÅLLER DU

30% rabatt
på valfritt årskort*
– VÄLJ KONTANT ELLER AUTOGIRO

174:-
/ MÅN

GYMKORT FR.

Ditt pris
med rabatt: Prova gratis

en hel vecka
Välkommen in till någon

av våra 190 klubbar
för att ta del av ditt 

erbjudande.

Delar av vårt utbud:

Gym
Kondition

Gruppträning
Fria vikter

Rehab
Seniorklubb


