
Sportlovsprogram

Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

19-25 feb 2018
Prova Basket
Tjejer mellan 6-10 år 
är välkomna till Falkviksgårdens 
Idrottshall
Tisdagen den 20 februari 
kl.18:00-19:00
Arrangör: Sölvesborgs Basket
Info: Björn Jonemyr 0730-48 19 54 

Islandshästaktiviteter för sportlovslediga 
OBS! Man måste ringa och förhandsboka!

Ridning: ca 1 timmes ridning, plus förbere-
delser 30 min. i små grupper (OBS! 1-4 pers). 
Pris: 300 kr per pers. (åldersgräns 10 år, 
viktgräns 90 kg).

Hästpyssel/Träna från marken: Små grupper 
2-5 personer. Umgås med hästarna, borsta, 
lyfta fötterna och kratsa hovar, lära sig sadla 
och tränsa, förstå vad hästen menar, kropps-
språk. Prova på markarbete med olika öv-
ningar från marken, lära lite om hästmassage: 
1-1,5 tim. 200 kr.

Lär dig mer om islandshästen - Islandshäst-
teori - om islandshästens ursprung, gångater-
na, kommunicera med hästen, hästhållning, 
ryttarövningar från marken för bättre sits och 
balans. (2-10 pers.) ca. 1,5 tim. 200 kr per 
person.

Övningar för rädda ryttare: Mental träning-
övningar och rida med ledare som håller 
hästen du rider på i ett ledrep. 1-2 pers. 
1 timme. 300 kr per person.
Även vuxna välkomna!

Ridledare Stina Helmersson har ridit islands-
häst sedan 1980 och har haft islandshästar 
sedan 1986. Sysslat med ridning, träning, 
avel, tävling, kurser och föreläsningar. Har 
varit på Island mer än 30 gånger. Gjort två 
filmer och TV-reportage om hästlivet och 
kulturen på Island, samt skrivit 9 böcker om 
islandshästar - skötsel, ridning, avel, mental 
träning för ryttare och hästlivet på Island.
Tel: 070-6020487

Trafikupplysning 0455-569 00 | blekingetrafiken.se

Läsårskortet gäller på Vinter-
lovet! Du kan åka alla dagar 
klockan 05-19 inom de zoner 
du har på ditt kort. 

Erbjudande! 
Du som inte har Läsårskort 
köper biljett i mobilen. På lovet 
kostar bussbiljetten för barn/
ungdom endast 5 kr inom stan 
och 10 kr inom kommunen, i 
vår app Snabbiljetten.  

Välkommen ombord!   

Visste du att?
MAKERSPACE
Slöjda med spill - bygg vad du 
vill. Material och handledare 
finns på plats.
Plats: Sölvesborgs bibliotek
Måndagen den 19 februari, 
klockan 14-16
Öppet för alla, kom gärna vuxna 
och barn tillsammans. 
Fri entré, ingen förbokning. 
Arr: Slöjd i Blekinge, 
Kultur & Bibliotek Sölvesborg

Ishallens öppetttider för allmänheten

Lö  17/2 STÄNGT

Sö 18/2 kl.    8:30 - 10:30 med klubba
  kl.  13:00 - 14:30 utan klubba 

Må19/2 kl.   8:00 - 11:30  utan klubba 
  kl. 12:00 - 14:30  med klubba
  kl. 14:30 - 16:45 utan klubba

Ti 20/2 kl.   8:00 - 11:30  med klubba
   kl. 12:00 - 14:30  utan klubba
  kl. 14:30 - 16:30 med klubba
 
On 21/2 kl.   8:00 - 11:30  utan klubba 
  Kl. 12:00 - 14:30 med klubba 
  kl. 14:30 - 16:45  utan klubba

To 22/2 kl.   8:00 - 11:30  med klubba
   kl. 12:00 - 14:30  utan klubba
  kl. 14:30 - 16:45 med klubba

Fr 23/2 kl.   8:00 - 11:30 utan klubba
  kl. 12:00 - 14:30 med klubba
  kl. 14:30 - 16:45 utan klubba 
Reservation för ev. ändringar
Telefon vaktmästarna 0456 – 81 67 24



SPORTLOVET

Skidresa till Hestra (Mån 19/2) 
Avfärd: Kl: 06:00 (Mjällby) 06:15 (Sölvesborg)     Hemkomst: ca: 20:00
Kostnad: 200 kr, ingår buss, liftkort och skidor/snowboard  
Betalas vid anmälan
Från åk: 5 

Äventyrsbad och Shoppingresa Växjö (Ons 21/2)  

Avresa: 08:15 (Mjällby) 08:30 (Sölvesborg)    Hemkomst: ca: 17:00
Kostnad: 100 kr (ingår buss + inträde)     
Betalas vid anmälan   
Från åk: 5                 GLÖM EJ HÄNGLÅS

JUMP i Sölvesborg (Tors 22/2)  
Klockan: 10:00 - 14:00 
Kostnad: Gratis 
Från åk:4 

Plats: Bokelundskolans A-Hall

Skapande verkstad (Fre 23/2)  
Kl: 10:00 - 14:00 
Plats: Skofabriken
Vi bjuder på lunch
Kostnad:Gratis 
Från åk.4                                                                                           Max 20 platser.

Sista anmälningsdag: 14/2 
Mer info:
Skofabriken: 0456/816212
Fritan: 0456/816424

Äventyrsresa (Mån 19/2- Tis 20/2) 
Övernattningsläger i en häftig stuga mitt ute i skogen, UTAN WIFI! 
För mer information kontakta Pontus eller Mathias!
Begränsade antal platser!  Kostnad: Gratis   Från åk.4


