
Rullskidbanan 

En högklassig rullskidbana som förbättrar idrottarnas träningsmöjligheter och stärka Vörå skidcentrums 

dragningskraft. Sammanlagt finns 2,5 km asfalterad bana bestående av två slingor med olika svårighets-

grad. Även specialgrupper har beaktats i planeringen såtillvida att man från skidstugans parkering kan an-

sluta till den asfalterade leden som går ut i skidbacksterrängen i två riktningar; antingen det brantare mot-

lutet söder om hoppbacken eller det mera flackare partiet norrut som via stadionområdet slingrar sig upp 

genom skogen mot vattentornet och banans högsta punkt. Båda rutterna leder fram till en utsiktsplats, 

formad som en separat avsats bredvid banan därifrån man kan betrakta utsikten eller aktiviteter på ba-

nan. 

I skidkretsar har Aktia Roller Ski Center redan hunnit karakteriserats som ”Finlands bästa rullskidbana”. 

Det är utan tvivel den långa sammanhängande uppförsbacken med en stigning på 37 höjdmeter som blir 

banans främsta kännetecken. Den egentliga första användningssäsongen för träning och tävlingar inleds 

våren/sommaren 2018 och administreras av Folkhälsan Utbildning Ab. 

https://dreambroker.com/channel/103wvj41/m1mb1kck  

 
Norrvalla är ett centrum för idrott i regionen och ett  ypperligt ställe att t.ex. ordna rekreation och trä-
ningsläger för större och mindre grupper. Vi erbjuder mångsidiga utbildningsmöjligheter inom motion och 
idrott. För motion har Norrvalla en modern idrottshall med fullstora mått, gym för styrke- och konditions-
träning, cyklar för spinning, motionsspår, simhall och terapibassäng, uppvärmd konstgräsplan (105 m x 68 
m) och fotbollshall (64 m x 40 m).  
 
På Norrvalla i Vörå har du alltså möjlighet att prova på många olika idrottsformer. Här finns lokaler för 
både små och stora grupper. Måltiderna serveras i restaurang Elsas Kök. Mitt bland åkrar och ängar, i cam-
pusets högborg, ståtar restaurangen Elsas Kök. Rågens rike, historiens vingslag möter nordiska och inter-
nationella smaker. Vår tyngdpunkt är högklassiga råvaror och närproducerat om möjligt. Vår kunniga per-
sonal bakom Elsas kök serverar flera hundra luncher per dag och sätter guldkant på tillvaron!  
 
Förslag på läger med tillgång till rullskidbana  
Lägrets pris fredag–söndag 158 euro / person  
Logi: 2 nätter på hotell/internat i 2–3 personers rum (bäddad säng, handduk, wc och dusch i varje rum)  
 
I priset ingår:  
Fredag: Kvällsbit  
Lördag: Frukost, lunch, middag, kvällsbit  
Söndag: Frukost, lunch  
 
Namnlista där det framkommer ev. allergier obligatorisk!  
 
Frukost/mellanmål/kvällsbit:Bröd,pålägg,drycker,yoghurt,mm.  
Lunch: Två varmrättsalternativ, sallader, bröd, efterrätt, kaffe.  
Middag: Ett varmrättsalternativ, sallader, bröd, dricka, kaffe.  
 
Gymmet ingår i priset, måndag–söndag kl. 8–21.  
 
Ta kontakt så skräddarsyr vi ett passande upplägg just för er! Tfn 06 383 1052, norrvalla@folkhalsan.fi  
 
https://www.folkhalsan.fi/idrott/norrvalla/  
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