Välkomna till

Judofestivalen
24-26 maj
2019

Hej till dig som är i Lindesberg på Judofestivalen 2019
Vi vill hälsa dig varmt välkommen till vår stad! I bland får du
som idrottsförälder, syskon, medresenär eller aktiv lite tid över
under ett arrangemang. Då kan du i denna broschyr hitta
aktiviteter, butiker, mat, logi och andra saker man kan se och
göra i Lindesberg under helgen du är här.
Missa inte heller alla de erbjudanden längre bak i detta häfte,
som är till för er som är här på besök.
Vi hoppas att ni alla ska få en härlig vistelse i Lindesberg
Vänliga hälsningar,
Frövi judo och Lindesbergs Turistbyrå

Lindesberg Arena - En aktiv multiarena
Lindesberg Arena är en vacker och stor arena som ligger fint intill Lindessjöns strand och
med närhet till Lindesbergs centrum. Det är enkelt att ta sig hit med buss, bil och tåg. När
du besöker arenan har du tillgång till promenadstråk i grön och lummig miljö utmed
vattnet. Lindesberg Arena är den livfulla arenan, med bowling, restaurang, bar, konferens,
bokningsbara hallar och event. Dagtid har Lindeskolans gymnasieelever sina
idrottslektioner i arenan och på kvällstid nyttjar föreningslivet arenan med allt från judo till
dans.

Idrottscollege - Judo
Lindeskolans Riksidrottsgymnasium i Judo,
som ingår i Idrottscollege, vänder sig till dig
som har ambitioner att satsa målmedvetet
på framtiden och vill kombinera studier och
judo. Målet för riksidrottsgymnasier är att
underlätta kombinationen utbildning och
elitidrott med satsning mot internationell elit.
Vi erbjuder eleverna bra träning i en positiv
och stimulerande idrottsmiljö.

Lindesberg
Vår stad är inte större än att du kan promenera dit du ska och samtidigt tillräckligt stor för
att kunna erbjuda dig en bra service när du är här.
Upptäck vårt vackra centrum med kullerstensgator och trähus och det fantastiska läget vid
vackra Lindessjön. Lokal shopping i våra mysiga butiker kan göras under vardagar
kl. 10.00-18.00, lör kl. 10.00 - 14.00.
Strax utanför centrum på Stafettgatan har vi ett litet köpcentrum med butiker som lågprisvaruhuset MEJK, Jysk och Team Sportia. Öppet: vardagar kl. 10.00-19.00, lör kl. 10.00 16.00, sön kl. 12.00 - 16.00.
Vi har även fyra matvarubutiker i centrum, ICA, Willys, Hemköp och Lidl.
Parkering i hela Lindesberg är gratis med P-skiva som kan hämtas i de flesta butiker samt
på Lindesberg Arena.
Med reservation för eventuella ändringar

Badhuset Energikällan

Lindesbergs Stadshotell

Lindesbergs Hotell & stugby

Boende
Lindesbergs Stadshotell
På Lindesbergs Stadshotell finns arvet från kungar,
bergsmän och gruvnäring – från Bergslagens
storhetstid. Det är ett genuint Stadshotell med olika
typer av rum och här finns även en restaurang.
www.lindesbergsstadshotell.se
Lindesbergs Hotell & Stugby
Invid Lindesbergs golfbana finns boende i sagolik
bergslagsmiljö. Här finns både hotell och stugor.
I hotellet finns 10 st dubbelrum. Varje stuga består av
två toppmoderna lägenheter på 40 kvm, fullt utrustat
kök, torkskåp, TV, och WiFi. Stugorna är dessutom
handikappanpassade . Här finns också elplatser för
husbilar och husvagnar.
www.lindesbergshotell.se
Lindesberg citycamping- Ställplats i centrala Lindesberg
Tillgång till service station med latrintömnings skål, latrintömningsbrunn, luftpåfyllning,
slang för tappvatten för påfyllning och rengöring, tvättställ. Avgift.
Ljungfruhagsvägen 2, Lindesberg
Med reservation för eventuella ändringar

Wedevågs Herrgård
I det lilla brukssamhället Vedevåg 8 km utanför
Lindesberg ligger Wedevågs Herrgård med anor från
1700-talet. Varje sovrum är individuellt inrett och bjuder
därför på olika upplevelser. Här finns allt från
pensionatsrum till lyxiga sviter. Wedevågs Herrgård
ingår i Petit Hotels.
www.wedevagsherrgard.se

Caféer i staden
37:an
Norrtullstorget
Baguetter, godis, kaffe.
Café Oscar
Rådhustorget
Café med sjöutsikt o enklare maträtter

Frosths Konditori
Kristinavägen 16
Traditionellt konditori. Egenbakat.

Café Lusthuset
Plantmarknaden, Dalkarlshyttan
Café med eget bageri

St Mary Café Kingsgården
Kungsgatan 31
Klassiskt café. Egenbakat.

Direkten Nöje
Kristinavägen 39
Spelbutik med godisutbud och kaffe.

Wiener Konditoriet
Kristinavägen 33
Traditionellt konditori. Egenbakat.

Glasscafé Äventyrsgolfen
Fingerboäng

Restauranger i staden
Bellas Café och Salladsbar
Bytesgatan 15
0581-700 77
Lindesbergs stadshotell
www.lindesbergsstadshotell.se
Kungsgatan 24
0581-124 50
Fenix Restaurang
Kungsgatan 21
076 – 019 50 39
Krydda (i Arenan)
www.kryddalindesberg.se
0581-105 50
Lasse Maja Bar & Kök och Majas Sportbar
www.lassemajabar.se
Smedjegatan 8
0581-23 20 00

Linde Sushi Japansk & Wok
Kristinavägen 31D
0581-77 44 44
Salute
Bytesgatan 17
0581-106 36
Restaurang China Garden
www.restchinagarden.se
Kristinavägen 51
0581-105 65
Restaurang Wokhouse
www.wokhouselinde.se
Köpmangatan 10
0581-611 550
Basilika
Kristinavägen 27
0581-106 63

Pizzeria/ hamburgerbar
Enelly´s
Stafettgatan 3
0581-120 30

Pizzeria Mozzarella
Kristinavägen 9
0581-103 30

Grillköket
Molindersväg 2
0581-100 74

Pizzeria Milano
Järnvägsgatan 2
0581-180 01

Kebabhuset
Kristinavägen 47
0581-100 70

Pizzeria Monte Carlo
Kristinavägen 31
0581-137 84

Linde Pizzeria
Kristinavägen 30
0581-130 00
Med reservation för eventuella ändringar

Aktiviteter
Bowling i arenan
Öppet: mån -tor kl. 10.00-20.00,
fre kl. 10.00-23.00 samt lör kl. 13.00-23.00.
Boka bana på 0581-105 50.

Lindesbergs golfklubb
Här i Bergslagen erbjuder vi en spännande
och trevlig golfbana i underbar naturskön
miljö. Banan ar designad av Jan Sederholm
och invigdes 1984.
För bokning av tee-tid: www.lindesbergsgk.
se/gaster/boka-tid

Linde Padel
I Lindesberg finns både utomhus och
inomhusbanor för padel. De ligger vid
Lindesbergs golfklubb samt vid Tennisbanan
på kyrkberget.
Öppet: alla dagar kl. 06.00-22.00.
Padelbanorna bokas på: www.mycourt.se

Äventyrsgolfen
Ett litet aktivitetsland för stora och små, mitt
i Lindesberg. Spela minigolf genom kluriga
hinder i ett Bergslagen i miniatyr.
Nu kan du även prova på att vaska guld eller
äta glass i det nya glasscaféet. Missa inte den
speciella JUDO-glassen
Öppet: Lör-sön kl. 12.00-18.00

Lindessjön runt
Lindesberg ligger vackert vid en sjö lagom
stor att promenera runt. Följ ledsymbolen
på en 7 alternativt 8,5 km lång vandring och
upplev två av våra kommunala naturreservat
på vägen, Tempelbacken och Näset.
Leden är anlagd som en stenmjölsbelagd
gångväg. I övrigt följer leden grusvägar och
gång- och cykelvägar. Till Carlssons på
Parkudden är leden handikappanpassad och
det går bra att ta sig fram med barnvagn,
rollator eller rullstol.
Längs leden, nära Lindesberg Arena, finns
ett alldeles nybyggt utegym samt
klättersvamp.

Bio och andra evenemang
Under den tid du är här finns det givetvis
fler saker som pågår. Du kan samlat hitta vad
som händer i vår evenemangskalender:
www.upplevlindesberg.se

Med reservation för eventuella ändringar

100 kr rabatt vid bokning av golf eller padel
Uppge koden Judo Golf & Padel för att ta del av erbjudandet
Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter,
kort eller erbjudanden. Gäller 24-26 maj 2019.
Svarttjärnsvägen 6
711 31 Lindesberg
0581 – 870 50
info@lindesbergsgk.se

Golf & Padel
100 SEK discount
When booking give the code Judo Golf & Padel to receive the
discount.
Discount can not be used with any other discounts or offers
Only 24-26 May 2019

15% rabatt för hela familjen
Uppge koden Judovår19 för att ta del av erbjudandet
Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter,
kort eller erbjudanden. Gäller januari-juni 2019.
Stafettgatan 8, Lindesberg

15% discount for the whole family.
When ordering give the code Judovår19, to receive the discount.
Discount can not be used with any other discounts or offers
Only valid January- June 2019

Handla för minst 300 kr och få 10% i rabatt.
Uppge koden Judovår19 för att ta del av erbjudandet
Erbjudandet gäller vid ett köptillfälle 24-26 maj 2019 och kan ej kombineras med andra
rabatter, kort eller erbjudanden.
Västra bor 221, Lindesberg
Tfn: 070-696 80 44
Bohrsmakeri@hotmail.com

10% discount on a minimum purchase
of 300 SEK
Give the code Judovår19 to receive the discount.
Only valid 24-26 May 2019. Discount can not be used with any other discounts or
offers.

Lizas Parfym
15% rabatt på en valfri vara.
Erbjudandet gäller vid ett köptillfälle 24-26 maj 2019.
Uppge kodenJudovår19 för att ta del av erbjudandet
Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Dam-och herrdoft, makeup, hud- och hårvård, smycken, håraccessoarer m.m.
Kungsgatan 48, Lindesberg Tfn: 0581-18081
www.facebook.com/LizasParfym
@lizasparfym

Lizas Parfym
15% discount on any product
Only valid 24-26 May 2019
Give the code Judovår19 to receive the discount.
Discount can not be used with any other discounts or offers

Ladies’ and men’s perfume, makeup, skin- and hair care products,
jewelry, hair accessories and more.
Kungsgatan 48, Lindesberg Phone: +46 581-18081
www.facebook.com/LizasParfym
@lizasparfym

Basta och bada

precis intill Lindesberg Arena

ERBJUDANDE
Hyr vår
finska bastuflotte
2 tim för 450 kr
(ord. pris 650 kr )
Läs våra bokningsregler
och boka bastun på:
www.lindesbergarena.se
Vår vedeldade bastu rymmer
ungefär 8 personer och
härifrån kan ni ta er ett
svalkande dopp i ån mellan
bastusittningarna.

Uppge koden
Judovår19

Erbjudandet gäller
under 2019.
Gäller både vuxna och barn i
målsmans sällskap. Rabatten
kan ej kombineras med
andra rabatter, kort eller
erbjudanden.
Viktigt: Uppge er kod för erbjudandet på mejl till: lindesbergarena@
besoklinde.se när ni gör er bokning
för att erhålla rätt pris.

0581-817 70

Rent the Finnish sauna in the
lake Lindessjön
2 hours 450 SEK
(regular price: 650 SEK)
Rules and reservations:
www.lindesbergarena.se
Give the code Judovår19, when you make the booking to receive the discount.
Discount can not be used with any other discounts or offers. Valid 2019

St. Mary
Café Kingsgården
10% rabatt på hela
sortimentet
Erbjudandet gäller vid ett
köptillfälle 24-26 maj 2019.
Uppge koden Judovår19 för att ta
del av erbjudandet
Kan ej kombineras med andra
erbjudanden eller rabatter.
Café med butik är öppet
mån-fre 10-17,
lördag 10-15.
Kungsgatan 31, Lindesberg

St. Mary Café Kingsgården
10% discount on a purchase
Give the code Judovår19 to receive the discount.
Only valid 24-26 May 2019. Discount can not be used with any other
discounts or offers.

Äventyrsgolfen i Lindesberg
Kom två personer och spela en runda golf eller vaska
guld, betala bara för en.
Erbjudandet gäller för både barn och vuxna under perioden
24-26 maj 2019
och kan ej kombineras med andra erbjudandeneller rabatter
Ange koden Judovår19 för att ta del av erbjudandet.
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Äventyrsgolfen ligger vid Fingerboäng i
Lindesberg och har öppet under judofestivalen
lördag- söndag 12-18
För öppettider övrig tid se
4aventyr.se

Two persons play minigolfgolf or pan for gold but you only pay for one
person
Give the code Judovår19, to receive the discount.
Offer can not be used with any other discounts or offers
Only valid 24-26 May 2019

Wedevågs Herrgård
10 % på våra samtliga rum.
Boka på: www.wedevagsherrgard.se
Ange koden Judovår19 för att ta del av erbjudandet.
Gäller endast bokningar via hemsidan från januari till och med juni 2019 då
betalning sker vid bokningstillfället.

Wedevågs Manor

10 % discount

when you reserve and prepay any of our rooms online at
www.wedevagsherrgard.se.
Enter the code Judovår19 when you make your reservation
Valid January - June 2019

10% på ett köp eller gratis fika i vårt
café för två personer
Erbjudandet gäller vid ett köptillfälle januari -juni 2019.
Uppge koden Judovår19 för att ta del av erbjudandet
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

10% discount on a purchase
or free ”FIKA” for two persons
Give the code Judovår19, to receive the discount or offer.
Discount can not be used with any other discounts or offers
Only valid January-June 2019

15% rabatt på alla tillbehör
(gäller ej hårdvara/dataprogram)
Uppge koden Judovår19, för att ta del av erbjudandet
Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter, kort eller erbjudanden.
Gäller januari- juni 2019
Kristinavägen 43, Lindesberg

15% discount on electric accessories
Give the code Judovår19, to receive the discount.
Discount not valid for computer hardware/computer program
and can not be used with any other discounts or offers
Only valid January- June 2019

Oavsett om det rör sig om en
konferens, bröllop, romantisk
weekend eller högtidsfirande
så är vårt mål att erbjuda en
kombination av mat, dryck,
boende,atmosfär och
bemötande som inte lämnar
något mer att önska.
Välkommen!

Vi har fyra dubbelrum med egen dusch och toalett
till varje rum.
Vårt ordinarie pris/bädd är 1000 kr.
Vårt erbjudande till Er är 10 % i rabatt och då
blir priset 900 kr/bädd.
Uppge koden Judovår19 , för att ta del av erbjudandet
Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter, kort eller erbjudanden.
Gäller endast 24-26 maj 2019.
Råsvalsvägen 5
711 78 Guldsmedshyttan
Tel: 0581-417 00
Fax: 0581-405 14

Råsvalslund

Give the code Judovår19, to rescive 10 % discount when you
make a reservation
Discount ca not be used with any other discounts or offers.
only valid 24-26 May 2019

Kotten & Company
10% på allt tugg, godis samt alla leksaker.
Erbjudandet gäller vid ett köptillfälle januari -juni 2019.
Uppge koden Judovår19 för att ta del av erbjudandet
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Högstadievägen 2, Lindesberg
Tfn: 073-050 33 50

10% discount on candy and toys for animals
Give the code Judovår19, to receive the discount.
Discount can not be used with any other discounts or offers
Only valid January-June 2019

20% rabatt på en valfri matta ur Matt-Temas sortiment.
Gäller ej heltäckningsmattor.
Uppge koden Judovår19, för att ta del av erbjudandet
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudandeneller rabatter
Gäller januari- juni 2019
Öppettider:
Mån-Fre 10-18 Lör 10-14
(Lör stängt v.26-31)
Adress:
Järnvägsgatan 8
71130 Lindesberg
Tel: 0581-15300
www.gpgab.se

20 % discount on any
carpet or rug from
Matt-Tema.
Not valid on wall-to- wall
carpets.
Give the code Judovår19, to
receive the discount.
Discount can not be used with any
other discounts or offers
Only valid
January- June 2019

Drakabäcken
Vi erbjuder övernattning på litet frukosthotell i Guldsmedshyttan, 15 min bilväg norrut
(R 50 mot Falun) från Lindesberg.
Boende i enkelrum och flerbäddsrum. Tillfälle att se diverse tidstypiska samlingar,
bl.a. radioapparater, eller låna vår kolarkoja för korvgrillning.
Rabatt för grupper (från 5 personer)
Boka på tfn: 0581- 415 00
Uppge kod Judovår19 vid bokning för rabatt
Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter, kort eller erbjudanden.
Gäller januari-juni 2019.

Drakabäcken
Stay in small breakfasthotel in Guldsmedshyttan 15 min N of Lindesberg.
Discount for groups, 5 persons or more
Booking/request: 0581- 415 00
When booking give the code Judovår19 to receive the discount.
Discount can not be used with any other discounts or offers.
Only valid January-June 2019

10 % rabatt på älg och bäversafari.
http://nordicdiscovery.se/algsafari/
http://nordicdiscovery.se/baversafari/
Förbokning gäller.
Uppge koden Judovår19, för att ta del av erbjudandet
Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter, kort eller erbjudanden.
Gäller endast bokningar från januari- juni 2019.

10 % discount on moose-safari or beaver-safari.
http://nordicdiscovery.se/moose-safari/
http://nordicdiscovery.se/beaver-safari/
Give the code Judovår19, to receive the discount.
Discount can not be used with any other discounts or offers
Only valid January - June 2019

