
Fritidskatalogen vänder sig till dig som 

har IF och/eller autism 

Fritidskatalogen
Sport, träning, dans och kurser

Våren 2023



Träning

Tid: Onsdagar 15:00-16:00

Plats: Campushallen Ebbe Park

Ledare: Personlig tränare från 

Campushallen och 1 personal från 

fritiden.

Kostnad: 1000:- för 15 gånger, betalas 

vid terminsstart på campushallen                           

Uppehåll v.8 och v.15

Start: 25 Januari

Info: Vi tränar styrka och kondition 

med hjälp av vikter och kroppen.

Vi kör cirkelpass med olika 

träningsstationer. 

Behöver du mycket hjälp tar du med 

egen personal. 

Träningen anpassas efter deltagarna! 

Gruppträning

Anmälan: senast 18/1

013-20 67 07

lssfritiden@linkoping.se

Styrka & kondition



Träning

Tid: Torsdagar 18:00-19:00

Plats: Duva pool och motion

Ledare: Ledare från Monas 

simskola, och en personal från 

fritiden

Kostnad: Mer info vid 
intresseanmälan

Info: Aktiviteten är för dig som klarar 

av att byta om och delta 

självständigt, behöver du extra hjälp 

tar du med dig egen personal.

Poolen är 143cm djup och det finns 

brädor att stå på vid behov.

Vattengympa

Vattenträning

Anmälan: senast 18/1

013-20 67 07

lssfritiden@linkoping.se



Träning

Tid: Måndagar 18:00-19:00

Plats: Vasahallen

Ledare: Annelie från fritiden

Kostnad: 300:- för vårterminen

Start: 9 Januari

Info: Aktiviteten är för dig som klarar 

av att byta om och delta 

självständigt, behöver du extra hjälp 

tar du med dig egen personal.

Zumba

Dans

Anmälan: senast 18/1

013-20 67 07

lssfritiden@linkoping.se



Tid: Torsdagar 18:00-19:00

Plats: Tannefors, stora hallen

Ledare: Egna ledare från friskis

Kostnad: 300:- per termin + 100:-

medlemskap

Start: Torsdagen 12 januari

Info: Terminskort köper du på plats.

Om du har assistent eller anhörig som 

är en förutsättning för din träning är hen 

välkommen att följa med in 

kostnadsfritt.

träning för hela kroppen med enkla 

rörelser och stor portion glädje. 

Rörelserna i Enkeljympa tränar 

kroppens grundfunktioner. Flera av 

övningarna utmanar kondition och 

styrka och ger samtidigt bättre 

kroppsmedvetenhet, hållning och 

balans.

Enkeljympa

Träning

Ingen föranmälan

info@linkoping.friskissvettis.se

Kondition & 
rörlighet



Tid: Måndagar kl. 19:00-20:30 & 

torsdagar kl. 17:00-18:15

Plats: Fontänen, Västra vägen 32

Ledare: Leif & Fredrik

Kostnad: 250 kr/år under 15 år, 500 

kr/år över 15 år

Start: Info vid anmälan

Info: Bordtennis är en utmärkt sport 

för att träna koordination, kondition 

och balans.

Bordtennis

Sport
idrott

Anmälan:

013-13 39 79

info@linkopingsparasport.se



Tid: Lördagar kl. 14:00-17:00

Plats: Anders Ljungstedts gymnasiums 

gymnastiksal

Ledare: Helge & Henrik 

Kostnad: 250 kr/år under 15 år, 500 
kr/år över 15 år

Start: Info vid anmälan

Info: Boccia är en av Sveriges största 

paraidrotter sett till antal utövare och alla 

kan spela denna boll- och 

precisionsport, kan man inte kasta bollen 

spelar man med ränna.

Boccia

Sport
idrott

Anmälan:

013-13 39 79

info@linkopingsparasport.se



Tid: Tisdagar kl. 16:00 -18:00

Plats: Fontänen, Västra vägen 32

Ledare: Sten-Åke

Kostnad: 250 kr/år under 15 år, 500 
kr/år över 15 år

Start: Mer info vid anmälan

Info: Mattcurling är en taktik- och 

precisionssport som spelas inomhus på 

nålfiltsmatta i lag eller individuellt. 

Mattcurling vänder sig till alla 

skadegrupper - vi har spelare på alla 

nivåer och med olika 

funktionsnedsättningar.

Mattcurling

Sport
idrott

Anmälan:

013-13 39 79

info@linkopingsparasport.se



Tid: Varannan måndag kl. 18:00-19:00

Plats: Fontänen, Västra vägen 32

Ledare: Frida & Mattias 

Kostnad: 250 kr/år

Start: Info vid anmälan

Info: Kom och prova boccia, 

racerunning, mattcurling, roliga lekar, 

pingis, badminton, dans och mycket 

mer! Passar dig med intellektuell 

funktionsnedsättning i åldern 7-15 år.

Tid: Varannan måndag kl. 18:00-19:00

Plats: Fontänen, Västra vägen 32

Ledare: Frida & Mattias 

Kostnad: 250 kr/år

Start: Info vid anmälan

Info: Roliga lekar och idrotter under 

lättsamma former! Passar dig med 

rörelsenedsättning i åldern 6-15 år.

Idrottsskola IF
7 - 15 år

Idrottsskola RF 
6 -15 år

Sport
idrott & lek

Anmälan:

013-13 39 79

info@linkopingsparasport.se



Tid: Söndagar kl. 10:00-12:00

Plats: Slestadskolans gymnastiksal. 
Lambohov

Ledare: Fri lek under föräldrarnas 
uppsikt

Kostnad: 250 kr/år under 15 år

Start: Info vid anmälan

Info: Gunga i ringarna, leka Tarzan i 

lianerna, sparka fotboll, gå balansgång, 

bygga koja, jagas eller något annat 

roligt - möjligheterna är många i 

gymnastiksalen! Passar för barn med 

särskilt behov inom NPF-spektrum. 

Barnen är välkomna i sällskap med 

vuxen,syskon är också välkomna.

Gymnastiklek NPF
Under 15 år

Sport
idrott

Anmälan: Linda Lidholm

070 - 346 02 32

linda@lindal.se

mailto:linda@lindal.se


Kurser
Sociala medier

Sociala medier
Tid: Onsdagar 17:30-19:00

Plats: Vasavägen 3

Ledare: PerArvid, mfl

Kostnad: 5 ggr 500 kronor

Start: V.7

Info: Sociala medier- hur gör man

Vi lär oss om Snapchat, FB, messenger, 

Instagram Tiktok.

Appkunskap- vilken app vill du ha hjälp 

med? östgötatrafiken, 1177, Filmstaden, 

matglad.

Kom med dina önskemål- tillsammans lär 

vi oss.

Vi pratar säkerhet på nätet- hur kan vi 

skydda oss.

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Kurser

Tid: Tisdagar 17:00 - 18:30

Plats: Studieförbundet, Vasavägen 3

Ledare: Ramona och personal

Kostnad: 150:- /fyra tillfällen, fika ingår

Start: Tisdag 7 Februari

Info: Eget skapande i grupp, ta med 

ditt eget material.

Tid: Onsdagar 17:00-18:30

Plats: Studieförbundet, Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets egna ledare.

Kostnad: 1850:- Fika ingår

Start: v.3

Info: Vi målar, tecknar, pysslar och 
skapar tillsammans. Här kan alla vara 
med, material ingår i avgiften.

Pärla med Ramona

Skapande

Skapande konst

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Torsdagar 17:00-18:30

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 1750:- för vårterminen

Start: V.3

Info: här dansar vi och spelar teater  vi 

gör mindre föreställningar.

Tid: Tisdagar 17:00-18:30

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 1750:- fika ingår

Start: v.3

Info: Vi sjunger nya och gamla sånger 

tillsammans. Vi spelar rytminstrument. 

Här kan alla vara med.

Kurser
Sång & musik

Musikal/teater

Sjung tillsammans

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Fredagar 09:00-10:30

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 875:- vårtermin, fika ingår

Start: v.4, varannan vecka, jämna 

veckor.

Info: Vi sjunger sånger vi känner igen 

tillsammans. Här kan alla vara med.

Kurser
Sång & musik

Blomsterkören

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

Info: Vi kan erbjuda trubadur i boendet 

eller i en närlokal. En kväll i veckan eller 

helgdagar efter önskemål. Flera boende 

kan gå ihop och boka dessa 

musikträffar

Anmälan: Kenny.lundström@sv.se

Sång och musik i 
boendet

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Torsdagar 17:30-19:00

Plats: Gelbjutaregatan 2

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 950:- vårtermin, fika ingår

Start: Start v 3 varannan vecka, ojämna 

veckor

Info: Vi ses i en utrustad replokal och 

testar instrument, sång i mikrofon. Vi 

jammar tillsammans och övar enskilt 

utifrån önskemål. Möjlighet att spela in i 

studio finns

Anmälan: Kenny.lundström@sv.se

Kurser
Sång & musik

Musikgrupp med 
studioinspelning

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundet egna ledare

Start: Startar efter önskemål då tre 
personer har anmält sig

Gitarr/Akustik

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Måndagar 17:00-18:30

Plats: vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 1750:- vårtermin, fika ingår

Start: v.3

Info: vi dansar fritt, vi tränar på olika 

dansstilar och tränar koordination och 

rytm Här kan även du som sitter i 

rullstol vara med. Ledsagare krävs för 

personer med rullstol.

Tid: Onsdagar 10:00-11:30

Plats: Landeryds vårdbostäder, 
Slatteforsvägen 2

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 1950:- vårtermin

Start: 1 februari

Info: Vi dansar till modern musik med 
ledsagare till varje rullstol. Nya danser 
och ny musik.

Kurser
Dans

Dans och rörelse

Rullstolsdans

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Söndagar 16:00-16:45

Plats: Beach arena Finnögatan 1

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad:  520:- för 4 gånger

Datum: 

26 februari

26 mars

30 april

28 maj

Info: För dig som är ungdom eller ung 

vuxen och klarar mycket själv. Bor 

hemma eller på servicebostad. 

Medföljare krävs-dansar gratis om så 

önskas.

Kurser
Dans

Zumba på sand

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Onsdagar 17:00-18:30

Plats: Vallabackarna, valla gård

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 500:- för 5ggr

Start: v.16, måndag 17 april

Info: Laga mat utomhus i mysiga 

vallaskogen, vi går Vilses-stig, pratar 

säkerhet i skogen, grillar och besöker 

djuren i valla gård.

Naturvänner

Kurser
Friluftsliv

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Onsdagar 17:00-18:30

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 1850:- vårtermin

Start: v.3, mer info vid anmälan

Kurser
Matlagning

Matlagning 
grupp 1 & 2

Matlagning 
grupp 3 & 4

Info: Laga enkla, goda och nyttiga maträtter. Ni läser recept, fördelar 

uppgifterna, lagar, dukar och äter tillsammans. Matkostnad 40 kronor per 

person/gång faktureras i slutet av terminen

Tid: Torsdagar 17:00-18:30

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 1850:- vårtermin

Start: v.3, mer info vid anmälan

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Tisdagar 17:00-18:30

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 600:- för 6ggr vårtermin

Start: v.5, mer info vid anmälan

Info: Vi gör aktiviteter, pysslar, lagar 

lätta mål, går på café, tipspromenad. Vi 

läser vad som är bra att veta för att hela 

du ska må bra. Vänskap, kroppen, 

känslor, vila, glädje, motion m.m

Kurser
Sociala träffar

Må bra - en tjejgrupp

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Dag eller kvällstid

Plats: Linköpings stadsbibliotek 

/boendet

Ledare: personal från 

studieförbundet/biblioteket

Kostnad: 6 ggr: 600:-

Info: För dig som vill lyssna på bra 

böcker tillsammans med andra. Vi 

pratar om boken och fikar.

Kurser
Sociala träffar

Bok/läscirkel

Påsk kul
Tid: Fredag 31 Mars 16:00-19:00

Plats: Vasavägen 5

Ledare: Studieförbundets egna ledare

Kostnad: 250:-

Info: Vi gör påskpyssel, lär oss om 

påskens traditioner,lagar och äter en 

enkel påskbuffé

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland


Tid: Måndagar, Tisdagar 9:30-11:00 

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets ledare

Kostnad: 1760:- /termin

Start: V. 2

Info: För dig som är ledig pensionär. 

Sång, kryss, högläsning, fika. Social 

gemenskap

Kurser
Sociala träffar

Seniorträffar

Tid: Torsdagar 13:45-15:15 varannan 

vecka

Plats: Vasavägen 3

Ledare: Studieförbundets ledare

Kostnad: 750:- /termin

Start: v.3

Info: För dig som är ledig pensionär. 

Sång, kryss, högläsning, fika. Social 

gemenskap

Anmälan:

cecilia.beltramo@sv.se

www.sv.se/ostergotland

mailto:cecilia.beltramo@sv.se
http://www.sv.se/ostergotland

