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Välkommen till Kalmar 
– Den perfekta staden för  lägerverksamhet!



3

Boka nästa träningsläger i Kalmar! 

Här finns allt som behövs för ett lyckat läger. Vi kan 
erbjuda utmärkta lokaler för bl.a. fotboll, innebandy, 
basket, badminton, gymnastik, simning, konståkning, 
och ishockey.

I Kalmar finns sporthallar, boende och kringaktiviteter väl sam-
lat. Kalmar är en stad full av liv året om och erbjuder mängder 
av upplevelser och aktiviteter. Här finns något för alla. Stora 
som små. Staden har blivit utnämnd till årets sommarstad vid ett 
flertal tillfällen och en lägervecka under sommarmånaderna kan 
därför med fördel kombineras med en semestervecka. 

Kalmar Sportcenter är beläget i centrala Kalmar, med närhet 
till centrumkärnan, och lämpar sig väl för lägerverksamhet och 
idrottsarrangemang av olika slag. Under ett och samma tak finns 
3 fullstora sporthallar, 2 mindre sporthallar samt brottarlokal, 
fäktarhall och spegelsal. Det finns även ett antal undervisnings-/
konferensrum att tillgå. I samma byggnad rymmer dessutom ett 
äventyrsbad och 2 ishallar. 

I direkt anslutning till Kalmar Sportcenter finns en gymnasieskola 
belägen där det finns enklare övernattningsmöjligheter i skolsa-
lar. Staden erbjuder utöver detta ett stort utbud av hotell, vand-
rarhem, campingar etc. 



(Övernattning)

Ishall-B

Ishall-A

Simhall

Äventyrsbad

Centrum

Kalmar Slott

Långviken

Kalmar Sportcenter

Centralstationen

Kalmar Sporthall
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Kalmar Sporthall och Ishall-B 
Översiktsritning vån. 2
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Här finns både närhet till Äventyrsbad 
(samma byggnad) samt utomhusplaner för 
bl.a. basket och beachvollyboll i Långviken.

Dönarbild och långviken, inväntar text från 
Anna och Thomas
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”Ett samlat komplex med skola, hallar och bad i nära anslut-
ning till varandra är guld värd för en idrottsförening som 
planerar ett veckolångt läger. Det har funkat utmärkt för Täby 
Basket, vi är mycket nöjda. Sen så är ju Kalmar en 
fantastisk sommarstad med stort utbud av aktiviteter för både 
stora och små. Många av våra deltagare med familjer passar 
givetvis på att semestra i Kalmar innan eller efter Täby Baskets 
Summercamp.”

Angelica Gabrielsson
Sportchef 

Täby Basket
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0480–45 07 01

tomas.akthagen@kalmar.se 

Tomas Akthagen

0480–45 07 02

anna.fransson_1@kalmar.se 

Anna Fransson

För bokning eller för mer information, kontakta bokningscentralen:


