
 
Prova träna med oss, vem vet du kanske till och med vill börja tävla?  
Vi erbjuder träning och tävling i utförsåkning för alla som vill åka skidor.  
Vi har grupper som passar alla barn och ungdomars olika alpina utveckling 
samt för personer med funktionsnedsättning.

Vi har flera olika träningsgrupper för barn 
och ungdomar där vi framförallt tar hänsyn 
till åkarens alpina utveckling. Det betyder 
att du när som helst oavsett förkunskaper 
och ålder kan börja träna alpint och att vi 
kommer ha en grupp med träning anpassad 
för att tillgodose dina behov av träning. 
Utvecklas en åkare väldigt starkt och  
behöver mer utmaning har vi på så vis 
även möjlighet att tillgodose detta.

Just nu har alla våra grupper börjat med 
barmarksträning inför vintern. Vill du veta 
mer eller börja träna med oss, kontakta  
vår träningsansvarig Patrik Nygårds  
traning@borlangealpin.com, 070-216 73 67 
så berättar han mer och guidar dig till rätt 
träningsgrupp.
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