
VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS 2022
Idrottens dag på Hagströmska Gymnasiet 31 Oktober.

Cykelsporten har en mycket stark tradition i Falun. Nu öppnar vi upp dörrarna för dig, kom
och provcykla med oss! Under denna dag kommer du att ha möjlighet att besöka den
fantastiska cykelmiljö som Hagströmska Gymnasiet verkar i.

Här i Falun möts du av en skola där idrott är viktigt och du ges optimala förutsättningar för att
kunna kombinera en förstklassig gymnasieutbildning med din idrottssatsning. Du kommer att
ha schemalagd träning på dagtid och våra professionella tränare vet vad som krävs för att
framgångsrikt kunna kombinera idrott med studier och de brinner för att hjälpa dig att
utvecklas vidare inom din gren.

Hagströmska gymnasiet är en gymnasieskola som är belägen mitt i centrala Falun, där du
som elev kan kombinera din idrott med samtliga program som skolan erbjuder. Mer
information finns på: https://hagstromska.se/falun/.

Praktisk information
Schema för Idrottens dag cykel

Tid: Kl 8.00 till 9.00
Plats: Kulturhuset tio14, sal “Jungfrun” (Teatergatan 5)
Dagen inleds med en presentation av cykelgymnasiet, av cykeltränarna

Tid: Kl 9.00 till 10.00
Plats: Kulturhuset tio14, sal: “Stora scenen” (Teatergatan 5)
Information om skola och boende

Tid: 10.00 till 12.00
Plats: Hagströmska Gymnasiet (Gruvgatan 2)
Information från skolans teoretiska program

Tid: 12.00 till 13.00
Plats: Lokets matsal (Främbyvägen 6)

Tid: 13.00 till 15.00
Plats: Samlingsplats utanför velodromen (Främbyvägen 6)
Träning för respektive gren

Tid: 15.00 framåt
Plats: Velodromen (Främbyvägen 6)
Individuella samtal (20min per person)

Vi börjar dagen kl 8.00 med en presentationer av cykel som specialidrott följt av information
kring skolan. Denna information vänder sig till både förälder och elev.



Efter lunch kommer vi genomföra ett träningstillfälle där du kommer att få möjligheten att
visa dina fysiska och tekniska förmågor och där vi bedömer din nuvarande kapacitet inom ett
antal områden. Vi avslutar dagen med individuella samtal på velodromen där ni och vi har
möjlighet att ställa alla frågor som kan ha uppkommit.

Träning/utrustning/klädsel

Ta med din grenspecifika cykel, samt den utrustning som krävs för att genomföra
grenspecifik träning. Oavsett gren, så ta med de kläder som du brukar cykla i. Tänk på att
det kan vara betydligt svalare denna årstid så ha med kläder efter väder.

Vid frågor, kontakta våra tränare.

Landsväg, Velodrom
Peter Vingstedt
peter.vingstedt@hagstromska.se
070-1753885

Mountainbike, Cyclocross
Marcus Johansson
marcus.johansson@hagstromska.se
073-8150942

Downhill, Enduro, Slopestyle
Felix Beckeman
felix.beckeman@hagstromska.se
076-1477821

Anmälan
Sker senast den 24:e oktober till berörd tränare.
Om ni inte har någon möjlighet att komma på idrottens dag så får ni kontakta berörd tränare.

I anmälan vill vi ha följande information;
• Namn
• Födelseår
• Adress
• Telefonnummer
• Gren/disciplin

Varmt Välkommen hälsar vi på Hagströmska Gymnasiet!
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