
Översikt specialhallar GF Väst

Borggården, Trollhättan, 2016

Info 
Specialutrustad hall med redskap för truppgymnastik. Trampoliner, 
klossgrop, MD-gropar, tumblinggolv, fasttrack mm. Hallen kan hyras för läger 
och träningar. I anläggningen finns även andra sporthallar, konferensrum, 
gym, simhall och café. Arenan ligger ca 300m från Trollhättans resecentrum.

Kontakt
NIF-gymnasterna, sebastian@nifgymnasterna.se 
http://www.nifgymnasterna.se/hallen.html

Adress
Storgatan 1, Trollhättan
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Översikt specialhallar GF Väst

Lindåshallen, Billdal, Göteborg, 2015

Info
Specialhall främst för truppgymnastik och powertumbling men med enstaka 
AG-redskap. Trampoliner, fasttrack, powertumbling, tumbling, MD-gropar, 
bom mm. Hallen kan hyras för läger. Möjlighet till att sova i sporthallsdelen 
och att äta i caféet på plats. Anläggningen har flera sporthallar och en 
friidrottshall. Hallen ligger ca 30 minuter med buss från Göteborgs C.

Kontakt
Kansli, 031 45 20 27, kansli@abgs.net
http://www.abgs.net/Lindashallen/

Adress
Sjöbackevägen 1, Billdal, Göteborg
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Översikt specialhallar GF Väst

Sjuhäradshallen, Borås, 2015

Info
Specialutrustad hall för både KvAG, Trupp, Trampolin och Cheerleading. Har 
trampoliner, MD-gropar, tumblinggolv, barr, bom, friståendegolv för AG mm. 
Hallen hyrs ut av Gymnastikalliansen, ett samarbete mellan föreningarna i 
Borås med gymnastikanknytning. Anläggningen har en ytterligare sporthall 
och en mindre café-del med pentry. Hallen ligger ca 10 minuter med bil från 
Borås C.

Kontakt
Borås GS, bgabokning@gmail.com 
http://www.borasgs.se/sida/?ID=118467 

Adress
Idrottsgatan 8, Borås
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Översikt specialhallar GF Väst

Gymmixhallen, Vänersborg

Info
Två specialutrustade gymnastikhallar med redskap för Kvag, trupp, 
trampolin och cheerleading. Här finns MD-gropar, trampolinbana, tumbling, 
barr, bom, friståendegolv för AG, friståendevåder för cheer och trupp mm. 
Hallarna hyrs ut till träningsläger och det finns möjlighet till övernattning. 
Hallen är utrustad med ett litet kök och en samlingssal.

Kontakt
Vänersborgs GF, vanersborgsgf@gmail.com  

Adress
Brättevägen 15, Vänersborg
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Översikt specialhallar GF Väst

Gymnastikens Hus, Alingsås

Info
En specialutrustad hall med fasta redskap för primärt KvAG och MAG men 
med vissa möjligheter till trupp, trampolin och cheerleading. Har bla bom, 
barr, räck ringar, friståendegolv för AG, klossgrop, tumblinggolv mm. En 
ytterligare sporthall finns för gruppträning, trupp och barngymnastik. 
I anläggningen finns även en boulehall och en bågskyttehall. Hallarna kan 
hyras ut för kurs- och lägerverksamhet samt kalas och företagsevenemang. 
Hallen finns ca 300m från Alingsås station.

Kontakt
Alingsås IF, aifgymnastik@gmail.com 
http://www.aifgymnastik.se/AIFGymnastik/GymnastikensHus/ 

Adress
Metallgatan 2A, Alingsås
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Översikt specialhallar GF Väst

Sparbankshallen, Tjörn

Info
Specialbyggd hall med fasta redskap för KvAG med vissa möjligheter till 
trupp. I hallen hittar man barr, bom, tumblinggolv, friståendegolv för AG, 
klossgrop mm. Hallen kan hyras för lägerverksamhet och träning men även 
för barnkalas. Vägg i vägg finns även en parkourhall. Med bil tar det ca 15 
minuter från Steungsunds Station.

Kontakt
Hally, hally@telia.com 
http://idrottonline.se/GFAtletica-Gymnastik/Kalas 

Adress
Svanvik 242, Hjälteby, Tjörn
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Översikt specialhallar GF Väst

Gymnastikens Hus, Halmstad

Info
Två specialhallar, en för truppgymnastik och en för MAG. MAG-hallen har 
fasta redskap så som ringar, räck, klossgrop, friståendegolv för AG mm. 
Trupphallen har tumblinggolv, airtrack, trampolin, friståendevåder mm. 
Hallarna hyrs ut under helger och lov. Logi kan ordnas i nära anslutning till 
hallen. Hallen ligger ca 10 minuter med bil från Halmstad C.

Kontakt
Kansli, kansli@halmstadfrigymnaster.se
http://www.halmstadfrigymnaster.se/Traning/Gymnastikenshus/ 

Adress
Bäckagårdsvägen 130, Halmstad
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Översikt specialhallar GF Väst

Gymnastikens Hus, Bergsjön, Göteborg, 1983

Info
Specialbygd hall för KvAG och MAG med vissa truppmöjligheter. Här finns 
barr, bom, räck, ringar, friståendegolv för AG, tumblinggolv, klossgrop mm. 
I hallen tränar 11 föreningar 49 timmar varje vecka. Från Göteborgs C tar det 
ca 30 minuter med spårvagn.

Kontakt
GF Väst, vast@gymnastik.se
http://www.gymnastik.se/Distrikt/GF-Vast/For-foreningen/GymnastikensHus/ 

Adress
Rymdtorget 8, Bergsjön, Göteborg
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Översikt specialhallar GF Väst

Rimnershallen, Uddevalla

Info
Hallen är specialutrustad för KvAG men driver även parkourverksamhet. I 
hallen finns barr, bom, klossgrop, friståendegolv för AG, tumblinggolv, 
trampolin mm. I anläggningen finns även ytterligare sporthallar, en 
klätterhall, gym och en specialanläggning för friidrott. Till hallen tar det ca 15 
min med buss från Uddevalla busstation.

Kontakt
Uddevalla GP, kansliet@uddevallagp.se 

Adress
Rimnersgatan 13, Uddevalla
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Översikt specialhallar GF Väst

Torshallen, Torslanda, Göteborg, 2016

Info
Specialutrustad hall med fasta redskap för truppgymnastik och MAG. I hallen 
finns trampoliner, MD-gropar, tumblinggolv, räck mm. I anläggningen finns 
flera ytterligare sporthallar. Det tar ca 30 minuter till hallen med buss från 
Göteborgs C.

Kontakt
Göteborgs Turn, info@goteborgsturn.se
http://www.sportadmin.se/hemsida/sida/?ID=77171 

Adress
Hembygdsgatan 2, Torslanda, Göteborg 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Översikt specialhallar GF Väst

Parkourhall Velox, Alingsås

Info
Specialutrustad parkourhall för parkour, freerunning och tricking. I hallen 
finns trampolin, klossgrop, klättervägg, trickinggolv, bars mm.. Hallen kan 
hyras ut för bla barnkalas. Hallen ligger ca 5 min med bil från Alingsås 
station.

Kontakt
Velox, info@velox.nu  
http://velox.nu/academy/?lang=sv 

Adress
Borgens gata 10A, Alingsås
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