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Mer information om Online!-
Projektet

Online! är ett projekt som syftar till att 
etablera Slackline i Sverige som en 
officiell idrott, ett träningsverktyg och 
en social aktivitet. 
Slackline tränar främst balans, koordi-
nation och koncentration, men det lär 
oss även om rörelseglädje och 
gemenskap. Att börja med Slackline är 
enkelt, men vi vill göra det ännu enklare 
att utöva idrotten på ett säkert och 
hållbart sätt.
Tillsammans med en referensgrupp av 
dedikerade utövare styrs projektet 
demokratiskt. Fokus i verksamheten är 
barn och ungdomar, gemenskap, ideellt 
engagemang och en framtid fylld av 
rörelse.
Vill du läsa mer om projektet och våra 
mål? Besök oss på Facebook och Insta-
gram, sök "onlineprojektet".

Vi gör detta möjligt med stöd från 
Allmänna arvsfonden.  



Slackline kan vara för alla, men det är 
otroligt viktigt att tänka på sin 
omgivning.

    En cyklist kan råka cykla in i en  
    lina och skada sig.    
    Montera inte upp en lina över 
vägar, stigar eller kända passager.

    Barn och andra människor kan  
    tycka att linan ser väldigt 
    spännande ut, men utan 
kunskap om vad slackline är kan man 
råka skada sig. Var noga med att inte 
lämna linan utan uppsikt, samt utbilda 
de som visar ett intresse för den. 

    Träd som är för små kan ta  
    skada av en uppspänd lina, välj  
    träd med minst 30cm diameter  
stamtjocklek (1 m omkrets).

Med natur och omgivning i 
åtankeFör att komma igång med slackline 

behövs ganska lite, en lina, två stabila 
fästpunkter och en nypa envishet. 

    Skydda trädets bark, en "Treepro" 
kan vara allt från en handduk till en 
ändamålsenligt tillverkad produkt.

    Börja ca 30cm ovan mark, 3-5 meter 
långt. Försök att stå på linan utan hjälp, 
då kommer du lära dig snabbare!

    Stå med fötterna längs med linan, 
rak kroppshållning och håll upp 
händerna över axelhöjd. Blicken ska 
vara fixerad på något stabilt, t ex. ett 
träd. 

    Ha inte för bråttom, men var envis! 
Det tar lite tid för kroppen att vänja sig. 

Komma igångSlackline
Att gå på lina i olika former har vi gjort 
sedan länge, men Slackline har sina 
rötter inom klättersamhället i Yosemite 
valley i USA på slutet av 70-talet. 

Fördelarna är många, Slackline tränar 
självklart balans, men även koncentra-
tion, koordination, styrka och 
rumsuppfattning.

Det finns flera olika discipliner, allt från 
korta nybörjarlinor på 4-5 meter, till 
kilometerlånga linor 600 meter upp i 
bergen!

Slackline kan anpassas till alla, som 
egen träning, eller komplement till en 
annan idrott. 


