
 

VÄLKOMMEN  
TILL VÄXJÖ!  



TRÄNINGSLÄGER I VÄXJÖ 

 
I Växjö finns alla möjligheter att anordna ett träningsläger efter de behov som er 
förening, lag eller aktiva efterfrågar. Det är enkelt att nå Växjö då inte mindre än sex 
riksvägar möts i Växjö. Från Malmö når du Växjö på drygt två timmar med tåg och 
från Stockholm på lite mer än tre. Till Växjös flygplats flyger du direkt från Stockholm 
på mindre än en timme. Växjö är stort, men ändå litet. Det är lätt att röra sig i staden 
och du når allt inom 15 minuter. Växjös idrottsfaciliteter är i toppklass och det är 
gångavstånd till Arenastanden från centrum och ditt boende.  
 
IDROTTSSTADEN VÄXJÖ OCH ARENASTADEN  
Växjö är en idrottsstad långt utöver det vanliga. 2017 vann Växjö Årets främsta 
idrottskommun och sedan 2013 har Växjö placerat sig inom topp sex – mycket tack 
vare den imponerande Arenastaden. I Arenastaden, tio minuters gångväg från 
centrum, finns det nybyggda arenor för bland annat fotboll, hockey, friidrott, 
innebandy och truppgymnastik. Tipshallen med sin fullstora inomhusplan för fotboll 
är i likhet med övriga arenor en imponerande träningsanläggning. Totalt samsas 15 
olika sporter på området, vilket gör Arenastaden i Växjö unik i sitt slag. I Arenastaden 
finns även HPC, High Performance Center, som är ett test-, tränings- och 
forskningscenter för utveckling av idrottare från lokal till högsta internationell nivå.  
 
 
För att ge er ett så relevant förslag på upplägg för ert träningsläger har vi några 
frågor som vi vill att ni besvarar och returnerar till oss. Vi tar sedan fram offert på vad 
vi i Växjö kan erbjuda – både vad gäller träningsmöjligheter, mat och logi. Allt utifrån 
era önskemål. Frågeformulär finns på nästa sida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRÅGEFORMULÄR 
 
Kontaktuppgifter 
Förening/förbund: 
Kontaktperson: 
Telefon: 
Mail: 
 
Vilka datum är aktuella? 

Ankomst: _____________________________ 
Avresa: _____________________________  

 
Antal  
Hur många kommer ungefär att delta (inkl. ledare): _____________________________ 
   
Logi 
Önskar ni bo i enkel-, dubbel-, flerbäddsrum eller hårt underlag? 
___________________________________________________________________________ 
 
Mat  
Hur många måltider önskas de olika dagarna? __________________________________ 
 
Träningsfaciliteter 
Vad behövs för den idrottsspecifika träningen? (inomhusplan, utomhusplan, 
löparbanor etc.) 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur många pass önskar ni för detta? ___________________________________________ 
 
Hur många fyspass önskar ni? ________________________________________________  
 
Vad behövs för fyspassen? (löparbanor, gym, skivstänger etc.) 
___________________________________________________________________________ 
 
Önskar ni göra fystester? _____________________________________________________ 
High Performance Center kan erbjuda både specifika tester och testpaket för lag och 
individuella idrottare. HPC har spetskompetens inom Complex performance 
diagnostic. Genom tester, och analyser av tester, identifieras individens styrkor och 
svagheter. Detta används därefter som rekommendationer i utformandet av 
träningsprogram.  
 



Önskar ni medicinsk support? (massör, sjukgymnast etc.) 
___________________________________________________________________________ 
 
Önskar ni föreläsare inom något område? (fys, nutrition, ledarskap etc.)  
___________________________________________________________________________ 
Vi kan erbjuda föreläsare från Idrottsvetenskapen på Linneuniversitetet eller andra 
föreläsare inom områden som fys, medicin, nutrition eller ledarskap om så önskas.  
 
Övriga önskemål?       ________________________________________________________ 
 
 
Vänligen skicka tillbaka dokumentet i ett mail så återkommer vi så fort vi kan!  
 
Mer information: 
Resa till Växjö: https://vaxjoco.se/resa/  
Arenastaden Växjö: https://www.vaxjo.se/sidor/trafik-och-
stadsplanering/stadsutveckling/arenastaden-vaxjo.html  
High Performance Center http://hpcsweden.com/tjanster/tester/ 


