Bläddra i Aktivitetskatalog
för Unga i centrala och
västra Göteborg –
org
www.vgregion.se/aktivitetskataloggoteb

Klicka dig vidare till centrala&västra göteborg!
Aktivitetskatalogen är till för alla barn och ungdomar i centrala och
västra Göteborg – här hittar du allt från badminton till olika sorters dans
och kampsport, tips på roliga utomhusaktiviteter och mycket mer! De
föreningar och verksamheter som har anmält sina aktiviteter till katalogen har själva bedömt att deras aktiviteter är på nybörjarnivå och att
det går att börja när som helst under terminen, om det inte står något
annat i beskrivningen.

Vad är fysisk aktivitet?
Till fysisk aktivitet räknas all typ av kroppsrörelse där du använder dina
muskler. Det vill säga att allt du gör från det att du vaknar tills att du går
och lägger dig; leka, städa, gå, träna. Sedan beror effekten av den fysiska
aktiviteten på hur ofta, hur hårt och hur länge du håller på.

Varför måste jag röra på mig?
Människan är gjord för rörelse och mår bra av en aktiv livsstil. Daglig
fysisk aktivitet är en förutsättning för att barn och ungdomar ska växa
och utvecklas normalt. En rörlig vardag gör oss friskare och gladare!

Hur mycket behöver jag röra på mig?
För att växa, utvecklas och må bra behöver barn och unga röra sig på ett
mångsidigt sätt minst 60 minuter varje dag och det ska innefatta både
måttlig och hård aktivitet. Aktiviteten kan delas upp i flera pass under
dagen. Undvik att sitta still längre stunder och ta gärna rörelsepauser!

Vad är FaR – fysisk aktivitet på recept?
All sjukvårdspersonal kan ordinera FaR. Forskning visar att fysisk aktivitet
både förebygger, lindrar och botar många sjukdomstillstånd. Rörelse
förbättrar helt enkelt hälsan! Därför skriver allt fler vårdgivare ut FaR/
Min Plan. Nästa gång du besöker din vårdcentral, ungdomsmottagning
eller skolsköterska, be om ett FaR/Min Plan du också!

APPAR
& WEBB

Teknikutvecklingen har öppnat upp
många dörrar för att hålla koll på sin
aktivitet och träning och få hjälp med
motivationen! Nu finns allt från spel
och musik till träningsloggar och färdiga pass. Kolla på webben eller i din
appbutik och hitta något som passar
och motiverar dig!

Stillasittande
För mycket stillasittande försämrar din fysik och är
skadligt! Appar som hjälper dig att hålla koll på tiden
och påminner dig om att ta pauser och röra på dig.

Stand up
Gratis

Mät din aktivitet
Pedometer++
Gratis +

Runkeeper
Gratis +

En enkel stegräknarapp
som håller koll på dina
steg dag för dag. Trots
att den ligger på i bakgrunden drar den inte
mycket ström.

Väletablerad app, tydlig
och lättöverskådlig, träningsplaner ingår. Kan
ge dig feedback i lurarna om hur långt och hur
länge du gått/sprungit.

Funbeat

Endomondo

Gratis +

Svensk app som är avskalad och enkel. Spelar in träningsrundor,
analys med grafer etc.
får du i premiumversio
nen. Stort fokus på kalendern och sajten, med
träningsprogram som
läggs in i din kalender,
bloggar, forum och lopp.

Gratis +

Endomondo är en tydlig
app där du sätter personliga mål, mäter dina aktiviteter och kan koppla
upp mot t.ex. pulsband.
Har bra funktioner för
att utmana kompisar och
föräldrar; vem kan gå
längst under en månad?

Gratis +

Bara genom att ställa dig
upp så ökar du din aktivitet och förbränning.
Med appen Standup
kan du mäta tiden du
står upp och jobbar
och få feedback på hur
många km jogging det
motsvarar.

Det finns en mängd olika
Pomodo-appar. Pomodoro syftar egentligen
på en arbetsmetod där
du genom regelbundna
pauser ska arbeta mer
effektivt. Använd pauserna till att resa på dig
och bryta stillasittandet.

Pratklocka

Smygträning för
stillasittare

Gratis

Mät din fysiska aktivitet med stegräknare och GPS
i telefonen. Motionsapparna Hälsa (iPhone) och Shealth (Samsung) finns också förinstallerade i nyare
telefonmodeller.

Pomodoro

Visuell timer som räknar
ner tiden. Spela in personliga meddelanden
som spelas upp när tiden
är ute. En hjälp för barn
för att hålla koll på tiden
vid surfplatta eller tv, eller när det är dags att gå
till förskolan.

Tempo Tim
9 kr

Appen fördelar tiden
mellan användarna av
plattan/telefonen. Ställ
in total speltid och antal
byten!

29 kr

Här får du tips på övningar som du kan göra
vid datorn, i skolbänken,
eller hemma i soffan. Bilder och instruktioner på
övningar och möjlighet
att lägga in påminnelser
för att ta pauser.

Träningspass

Ha kul när du tränar

Få hjälp med övningar och instruktioner för att komma
igång med träning på egen hand – antingen via en app
eller kanske hitta en youtubekanal du gillar?

Det finns många appar som vill göra träningen roligare!
Vissa låter dig bli jagad av zombies när du springer,
andra delar in ditt bostadsområde i zoner du ska ta.

Seven minutes

Zombies, run!

Gratis +

Svårt att hitta tid till träning? Denna app erbjuder korta träningspass
för hela eller delar av
kroppen. Appen håller
tiden och ger dig muntliga instruktioner. Lämpar
sig inte för den som är
helt ovan vid att träna.
Finns många olika appar
med samma koncept.

7 minutes superhero workout
29 kr

Bygger också på sju minuters träningspass,
men här är du en superhjälte som bygger upp sin
fysik. Telefonens kamera
fångar upp dina rörelser.

För dig som
hatar träning
Gratis

Friskis & svettis app för
dig som hatar träning
men behöver komma
igång. Du får hjälp att ta
dig förbi de första 12 träningspassen. Finns flera
olika pass med instruktioner samt pepp från
en mental coach.

Pocket yoga
29 kr

Olika program med olika
målsättningar, du väljer
själv svårighetsgrad och
träningslängd. För varje
avklarad övning får du
karmapoäng som låter
dig låsa upp nya miljöer
att träna på i appen. Enkelt och överskådligt.

Träningsklipp

Gratis +

Här befinner du dig i
den dystopiska framtidsstaden Abel. Du går,
joggar och springer för
att samla föremål och
bygga upp försvaret
mot dina förföljare,
zombies! En spännande
historia i lurarna driver
handlingen framåt. När
du hör ”zombies, run!”
är det läge att sätta fart!

Gratis

Ta på dig träningskläder, koppla upp dig, gå
in på Youtube och sök
på någon träningsform
du tycker verkar rolig,
t.ex. zumba eller yoga.
Förfina din sökning
med hjälp av sökord
som ”hemma” (home).
Välj något som verkar
roligt, sedan är det bara
att försöka hänga på!
På www.1177.se/tema/
halsa hittar du även filmen ”Träna hemma”.
Rörelserna visas i tre
olika svårighetsgrader. I
programmet ingår även
uppvärmning, stretchning och avslappning.

Turf
Gratis

Med hjälp av telefonens
GPS och en karta skall
du inta zoner i staden
genom att helt enkelt
gå eller cykla till dem. Du
tävlar mot andra Turfers
om vem som kontrollerar
vilka zoner. Via föreningen Göteborg turf www.
gbgturf.se kan du komma i kontakt med andra
turfare och delta i event
och tävlingar. Ett roligt
sätt att utforska staden!

Runbit
Gratis

Geocaching
Gratis +

Väletablerad app med
användare över hela
världen. Leta efter gömda cacher i din omgivning med hjälp av gpskoordinater. Det finns
olika typer av cacher, en
del innehåller loggböcker andra en låda med bytessaker. Så kom ihåg att
ta med något att byta
med! Läs mer om hur
det fungerar på www.
geocaching.com, där du
registrerar ett konto för
att komma igång.

Ingress
Gratis +

Här förvandlas din omgivning till en magisk
spelvärld med exotisk
materia och mystiska
krafter. Världen är i fara,
vilken sida är du på? Rör
dig i den verkliga världen
med appen Ingress och
hitta och dra nytta av
källor till den mystiska
kraften. Hitta föremål
som kan hjälpa dig på
ditt äventyr och alliera
dig med andra spelare.

Runbit är en enkel svensk
gratisapp där du hämtar
virtuella stjärnor på en
karta över ditt närområde. Du väljer själv avståndet mellan stjärnorna.

Gratis + betyder att det är gratis att ladda ned en basversion av appen, men att vissa funktioner kostar extra.
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Xnote

Storytel

29 kr

Gratis +, 169 kr/mån

Skicka iväg barnen eller kompisen på virtuell
skattjakt. Det virtuella
meddelandet går inte
att öppna förrän man
befinner sig på kartans
kryss. Genom att länka
ihop meddelanden kan
du också göra en längre
skattjakt eller tipspromenad.

Lyssna på en ljudbok
medan du promenerar,
springer eller tränar.
En prenumeration på
streamingtjänsten ger
dig tillgång till tusentals
ljudböcker.

The Walk

Ladda ner Sveriges
radios app gratis och
lyssna på radio medan
du motionerar. Varför
inte ta dig igenom årets
alla sommarpratare eller
botanisera bland alla radiodokumentärer?

22 kr

Promenad och radioteater. Genom att promenera tar du med hjälp av
telefonens stegräknare
dig och det paket du
fått i uppgift att bära
framåt. Ett bra sätt att
motivera sig ut på promenad!

Virtual walk
Gratis +

Trött på att promenera
hemma i kvarteret? Med
Virtual walk kan du istället promenera i New
York, Paris eller någon
annanstans i världen.
Med GPS registreras dina
steg och du har kartan
på mobilen. Längs vägen
finns checkpoints med
information om kända
platser och byggnader
och det finns möjlighet
att testa sina kunskaper i
en quiz. Kan även användas ihop med gåband.

Sveriges radio
Gratis

Spotify
Gratis +, 99:- månad

Streamingtjänst för musik. Ha ditt eget soundtrack på promenaden,
löpturen eller på gymmet. Prova gärna den nya
funktionen Running. Välj
spellista efter genre, appen mäter din löp/gångtakt och levererar sedan
musik i samma takt!

Tekniska prylar
Förutom appar finns andra tekniska hjälpmedel för att
träna och registrera aktivitet. En del kan också ge dig
information om puls och sömnmönster.

Stegräknare
Från 150 kr

Fästs på höften och räknar dina steg. Displayen
visar antal steg och
ibland gångsträcka etc.

Cykeldator
Från 150 kr

Fästs på styret, finns i
olika utföranden. Mäter
hastighet, distans och i
vissa fall höjdmeter. Kan
synkas med appar.

Exergaming
Ca 2–5000 kr
Finns även begagnat.

Exergaming är en sammansättning av orden
exercise (träna) och
game (spela). Det finns
flera spelkonsoler, såsom Wii, X-box Kinect
och Playstation, med
spel som kräver att du
rör på dig. Bowla, dansa,
spela tennis eller prova
forsränning.

Aktivitetsmätare
Från 300 kr

Smidig mätare som fästs
på höften. Ingen display
utan synkas via bluetooth med en app som
registrerar dina steg,
sparar dina värden över
tid och ger dig grafer.
En del kan också registrera sömnmönster. Kan
synkas med olika aktivitetsappar, se ovan, så du
inte behöver ha med dig
telefonen.

Aktivitetsarmband
ca 800 kr

Aktivitetsmätare som
du bär runt handleden.
Finns både med och
utan display och många
olika funktioner som t
ex, pulsmätare, sömnregistrering, klocka,
sensorisk feedback när
du når dagens aktivitetsmål. Synkas med tillhörande appar och med
olika aktivitetsappar så
du inte behöver ha med
dig telefonen.

för mycket tid framför skärmen?
Läs om hälsotekets föreläsning ”Hellre uppklopplad än avkoppad” på sida 7! För dig som
vill ha hjälp med att resonera kring barn,
skärmar och stillasittande.

Gratis + betyder att det är gratis att ladda ned en basversion av appen, men att vissa funktioner kostar extra.

