SPORTLOV
2021
22 februari - 28 februari

Det finns massor med roliga aktiviteter i Båstad och på Bjäre för barn, ungdomar
och vuxna under sportlovet vecka 8.
En mängd aktiviteter arrangeras av kommunen, organisationer och föreningslivet
runt om i kommunen och det bästa är att alla aktiviteter är GRATIS för barn och
unga 6- 15 år.
Programmet marknadsförs via webben, www.bastad.se/sportlov, men också som
tryckt material och via sociala medier.
OBS! Tänk på att många av aktiviteterna behöver man anmäla sig till och de har
begränsat deltagarantal.

Är du osäker på om aktiviteten passar dig? Fråga gärna! Kontaktuppgifter hittar
du i slutet av alla aktiviteter eller kontakta Teknik och service direkt, se längst ner
på denna sida.

Vi hoppas ni får ett roligt och aktivt sportlov!

Anmäl i god tid!
Lovaktiviteter och Coronaviruset
Båstads kommun och alla föreningar som arrangerar lovaktiviteter följer händelseutvecklingen och anpassar sin verksamhet kontinuerligt efter rådande rekommendationer och
restriktioner. Båstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande
Coronaviruset.
Alla lovaktiviteter ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Läget kan förändras
snabbt och därför kan information i våra program också förändras.
Du kan hålla dig informerad genom att besöka kommunens hemsida www.bastad.se.
Vi ber dig att som deltagare följa de rekommendationer som råder. Delta bara i aktiviteter
om du känner dig fullt frisk. Om du har anmält dig till en aktivitet men behöver stanna
hemma på grund av sjukdom, sjukdomssymtom eller annan orsak uppskattar vi om du hör
av dig och anmäler förhinder.

För mer INFO kontakta Teknik & Service,
Båstads kommun, tel 0431 - 770 26, 776 34
eller maila mia.lundstrom@bastad.se

Ramsjö Skytteförening
Tisdag, Onsdag och Torsdag 23/2-25/2 kl 18.00-20.00
Prova på Luftgevärsskytte hos Ramsjö Skytteförening, för mer info se
www.idrottonline.se/RamsjoSkF.
Föreningen tillhandahåller allt som behövs när du provar på luftgevärsskytte - hörselskydd, tavlor, klisterlappar, instruktör och skjutledare.
Luftgevär på 10 meter skjuter vi i vår lokal i källaren, Strandängsskolan i
Båstad.
Åldersgränsen är 7 år och vi skjuter i blandade åldrar, tjejer och killar, vi
har höj- och sänkbara bord.
Ingen föranmälan. Info: Tobias Johansson, tel 0707-47 85 07.
Vi har möjlighet att ha fem st som skjuter i hallen åt gången. De fem som står på tur väntar
i vårt uppehållsrum tills det blir deras tur. Vi ser helst att endast en förälder följer med.
Om det blir ont om plats i uppehållsrummet får föräldrar vänta i bilen eller utanför hallen.
Men om utrymme finns får föräldrar gärna vänta i uppehållsrummet.

Bjäre Bågskyttesällskap
Onsdagen den 24 februari kl 11.00 - 15.00
Lilla gympasalen Förslövs skola
Bjäre Bågskyttesällskap bjuder in alla barn och unga 10 - 15 år
att gratis prova på bågskytte. Instruktör finns på plats och
båge lånar du av oss.
Vi tar 4 st åt gången så du måste ringa och boka tid. Varje grupp
håller på i 25 min. Varje hel- och halvtimme byter vi grupp.
Inga föräldrar får följa med in.

ANMÄL

ANMÄLAN och Info: Bjäre Bågskyttesällskap, Benny Manecke, tel 0733 - 99 03 06

Bio Scala i Båstad
Sportlovsbio

ANMÄL

TROLLS 2: Världsturnén
Måndag 22/2 och Tisdag 23/2 kl 11.00
Poppy och Kvist ger sig ut på ett äventyr som kommer att föra dem
långt bortom den verklighet de förut känt till. Under resans gång
kommer de att upptäcka att de tillhör bara ett av de sex olika sorters
trollfolk som bor utspridda över sex olika länder och som är hängivna
sex olika sorters musik: Funk, Country, Techno, Klassiskt, Pop och
Rock. Deras värld kommer att bli väldigt mycket större, och väldigt
mycket högljuddare, än förut.
En medlem av hårdrockens kungafamilj, drottning Barb, vill, med
hjälp av sin far kung Thrash, förgöra alla andra sorters musik så att
hårdrocken ensam kan regera. Världens öde står på spel och Poppy,
Kvist, Biggie, Chenille, Satin, Cooper och Guy Diamond ger sig iväg
så att de tillsammans kan hindra Barb från att ta över hela scenen.

Längd: 1 timme och 31 minuter. , Ålder: Filmen lämpar
sig bäst för åldrarna 7-10 år. Alla talar svenska.

ANMÄL
Familjen Bigfoot
Måndag 22/2 och Tisdag 23/2 kl 13.00
Nu får svenska biobesökare åter träffa familjen Bigfoot!
Det har gått en tid sedan familjens hisnande äventyr i Bigfoot Junior.
Pappa Bigfoot har blivit världsberömd och vill använda sitt kändisskap till att förändra världen.
När en viktig miljöorganisation ber om hans hjälp att skydda ett
naturreservat från att förgöras av ett stort oljebolags framfart tackar
han ja. Men så försvinner han spårlöst, och familjen med sonen
Adam i spetsen gör allt för att hitta honom och rädda reservatet.
Givetvis följer björnen Wilbur och tvättbjörnen Trapper med på
räddningsaktionen.

Längd: 1 timme och 29 minuter. , Ålder: Filmen lämpar
sig bäst för åldrarna 8-12 år. Alla talar svenska.

Roald Dahls HÄXORNA
Måndag 22/2, Tisdag 23/2 och
Onsdag 24/2 kl 15.00 och 17.00
I slutet av 1967 bor en ung föräldralös pojke hos sin kärleksfulla
mormor i den lilla staden Demopolis i Alabama.
När pojken och hans mormor stöter på en glamorös men djävulsk
häxa, tar de sin tillflykt till ett överdådigt hotell. Tyvärr anländer de
samtidigt som Storhäxan som har samlat sina följeslagare från hela
världen för att genomföra sina onda planer.

Längd: 1 timme och 45 minuter.
Ålder: Filmen är tillåten från 11 år.

ANMÄL

Engelskt tal och svensk text.

ANMÄLAN och INFO: Biljetter bokas genom Båstads kommun,
Teknik och service, tel 0431 - 77026 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se.
OBS! Begränsat antal platser så anmäl i god tid. Ange namn, ålder,
film, dag och tid. Max två biljetter per visning kan bokas!
OBS! Vuxna ges inte tillträde till visningen!

Båstads Bibliotek
Bibliotekets vinterpyssel
Instruktionsfilmer finns tillgängliga från och med 22 februari.
Pysselpåsar finns att hämta på Båstads bibliotek måndagen den
22 februari mellan klockan 13.00 - 18.00 (begränsat antal).
Minimössor, fejksnö, snöugglor och andra vintriga pyssel - under
sportlovsveckan kan du titta på filmer på Youtubekanalen
”Båstads bibliotek” som visar hur du gör. Mycket kan pysslas av
sådant som finns hemma eller i butik, men lite material kommer
finnas i påsar som du kan hämta på biblioteket. Antalet är
begränsat, först till kvarn…

Hulebäckseröd
Längdåkning
Hjärnarps OL kommer att ha skidspår öppna vid Hulebäckseröd, Hjärnarp
under sportlovsveckan om snö finnes. För dagsaktuell info, gå in på
skidspar.se och anläggning Hjärnarp.
Föreningen har skidor för utlåning till barn och unga upp till 16 år utan
kostnad och föreningen reserverar sig för att alla skidor kan vara ute och
då blir det väntetid. Till vuxna finns det ett begränsat antal skidor till
uthyrning. Ingen förbokning.
Info: christer@hghol.se och vi besvarar mailen i mån av tid.

VÄLKOMNA till skidspåren om snö finnes!!

Båstad Ridklubb
Ridkurser

ANMÄL

Måndag 22/2 och Onsdag 24/2 kl 08.30-10.00
och kl 10.00-11.30
För dig 6-12 år. Klädsel - du bör ha skor med lite klack, t ex kängor och
varma kläder. Du får låna hjälm och väst av oss. Förälder bör vara med då
det är föräldern som hjälper till att leda hästen när barnen rider.
Du får reda på vad som är viktigt att tänka på när man är i ett stall och rör
sig runt hästar, du får lära dig hur man gör iordning en häst innan ridning
och du får rida ca 30 minuter med förälder som leder.
ANMÄLAN: Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller
maila mia.lundstrom@bastad.se. OBS! Begränsat med platser så anmäl i
god tid!

Fisketur med Tärnö
Helsingborgsbåtarna

ANMÄL

Onsdag 24/2 kl 12.30 - 16.30
För dig från 7 år och uppåt.
Fiskeredskapen är gratis. Ta på
dig varma kläder.
Ombord finns även servering av
varm korv, kaffe, läsk, godis mm.
Var vid båten 20 minuter innan
avgång. Adress: Båthusgatan 15
i Helsingborg.
ANMÄLAN: Båstads kommun,
Teknik och service, tel 770 26
eller maila mia.lundstrom@bastad.se. OBS! Begränsat med platser så
anmäl i god tid och endast en vuxen per anmälan!

Spela padel
Grevie GIK padelhall
Onsdag 24/2 och Fredag 26/2
kl 09.00-10.15, kl 10.30-12.00,
kl 13.00-14.15 och kl 14.30-15.45

ANMÄL

För dig 7-9 år, 10-12 år och 13-15 år.
Padel är en härlig mix av tennis och squash.
En perfekt sport för dig som vill testa en ny,
växande träningsform och ha riktigt roligt
under tiden. Padel är socialt, enkelt att lära sig
och passar alla - stora som små spelare, med
eller utan förkunskaper. Kan du träffa en boll,
kan du också spela padel. Ledare finns på plats
och du får låna padelrack av oss.

ANMÄLAN: Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se. OBS! Begränsat med platser så anmäl i god tid!

Friskis & Svettis
Hela vecka 8 erbjuder Friskis & Svettis gratis sportlovsträning
för ungdomar 13-19* år under våra bemannade tider
All sportlovsträning i gym och på gruppträning sker i mån av plats och registreras i receptionen i samband med träning.
*Från 10 år får man träna i målsmans sällskap och under sportlovet betalar
målsman reducerat engångspris 65 kr för vuxen (ord.pris 130 kr).

Mer info hittar du på www.friskissvettis.se/bastad.

Båstad Budoklubb
Onsdag 24/2 och Torsdag 25/2
Lek ju jutsu för barn mellan 6-8 år kl 13.00 - 14.00 båda dagarna
Ungdomsträning 8-15 år kl 15.00 - 16.00 båda dagarna
Under sportlovet kommer Båstad Budoklubb att ha Prova på pass för barn och
unga. Ju-Jutsu är ett allsidigt självförsvarssystem och motionsport som kan
utövas av alla. Namnet “ju” betyder mjuk och följsam och ursprungligen som
“utan vapen”. Ju-jutsu är självförsvar genom konsten att besegra sin motståndare så mjukt, följsamt och med så lite fysisk styrka
som möjligt.
ANMÄLAN och INFO: magnus.hagerholt@gmail.com
ANMÄL
eller ring 0703 - 97 27 28.

Musteriet i Båstad
Öppet Måndag 22/2 - Torsdag 25/2 kl 14.00 - 21.00
Öppet Fredag 26/2 kl 14.00 - 23.00
ORDJAKT - Få koordinater på våra sociala medier under måndagen den 22
februari. Sök efter bokstäver i Båstad med omnejd och bilda ord. Ordjakten
pågår Måndag 22/2 - Torsdag 25/2. Nya koordinater får ni kl 12.00 varje
dag under veckan.
Onsdagen den 24 februari arrangerar vi Pokemonvandring.
Samling utanför Musteriet kl 17.30.
Torsdagen den 25 februari kan du utmana personal på
Musteriet i CS, Counter Strike, en personal i timmen från
kl 15.30. Du spelar hemifrån och personalen på Musteriet.
Mer info om samtliga aktiviteter via sociala medier.

Båstads Bibliotek
Bibliotekets poesipyssel - HAIKU
Instruktionsfilmen finns tillgänglig från och med måndagen den
22 februari.
Vill du lära dig att skriva HAIKU? Kolla bibblans instruktionsfilm
på Youtubekanalen “Båstads bibliotek” och skicka gärna dikterna
till oss på mailadressen bastad.bibliotek@bastad.se.

TURRIDNING med
islandshäst
ANMÄL
Måndag 22/2 och Tisdag 23/2
kl 11.00-12.00 och kl 14.00-15.00
Vi samlas mittemot Johannesens
Klädhandel, Axelstorpsvägen 203, Båstad
Upplev naturens skiftningar till häst med Båstad Islandshästar.
Här får ni uppleva ridning i en vacker natur med omväxlande
öppet landskap och skog. Vi börjar med lite information och
regler när du kommer och för att bekanta oss med hästen.
Därefter rider vi ut på en tur. Turens takt och tempo anpassas
efter deltagarnas ridvana.

Adam

Vaka

Klä dig oömt och efter väderlek. Hjälm och väst finns att låna.
För barn och unga 7 - 15 år! OBS! Begränsat antal platser,
först till kvarn gäller.

Blöök

ANMÄLAN till Båstads kommun, Teknik och service, tel 0431 - 770 26 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se. Ni kan endast anmäla er via Båstads kommun.

Ungdomens Hus Förslöv
Öppet Måndag 22/2 - Torsdag 25/2 kl 12.00 - 18.00
Öppet Fredag 26/2 kl 12.00 - 23.00
ORDJAKT - Få koordinater på våra sociala medier under måndagen den 22
februari. Sök efter bokstäver i Förslöv med omnejd och bilda ord. Ordjakten
pågår Måndag 22/2 - Torsdag 25/2. Nya koordinater får ni kl 12.00 varje
dag under veckan.
POKEMONVANDRING Torsdagen den 25 februari kl 18.00-20.00 arrangerar
vi Pokemonvandring. Samling utanför Ungdomens Hus kl 18.00.
Övriga aktiviteter kommer på våra sociala medier.

Den stora Sportlovsjakten
Måndag 22/2 - söndag 28/2 i Båstad med omnejd
Alla barn, unga och vuxna är välkomna att vara
med i Den stora Sportlovsjakten. Du ska hitta
våra stolpar som vi har satt upp på olika ställen
runt om i Båstad med omnejd. På bilden här till
höger ser du hur våra stolpar ser ut.
Vi har satt upp 7 st stolpar med ledtrådar runt
om i Båstad med omnejd. Vid varje stolpe som du
hittar, finner du en ny ledtråd till nästa stolpe.
Vid varje stolpe ska du ta en selfie med dig och
platsen där vi ställt stolpen.
När du har hittat alla stolpar och tagit selfies vid
varje stolpe, ska du skicka in bilderna till
mia.lundstrom@bastad.se tillsammans med en motivering
varför Båstad är en så bra plats att bo och leva på.
Den första ledtråden till den första stolpen
hittar du här:

Vart är vi på väg, är en bra fråga....................
...............om man vill vara på rätt spår,
för att mot nästa ledtråd tåga.
Vi lottar ut jättefina priser bland de som har selfies på alla sju stolpar/platser
och med bäst motivering - stormkök, säsongskort på Malenbadet, biobiljetter
mm mm.
INFO: För mer information, maila eller ring Mia Lundström, tel 0431-770 26
eller mia.lundström@bastad.se.
Foto: Mats Roslund

Prova på dans Kulturskolan
Måndag 22/2 kl 14.00-15.00 i danssalen på Kulturskolan
i Förslöv
För dig i årskurs 4 - 6.
Kom och prova på att dansa med vår danspedagog Madeleine Hjerpe. Vi har
max 8 platser och vi anpassar dansen så att vi kan hålla avstånd.
ANMÄL dig via mail senast den 19 februari till mail
madeleine.hjerpe@bastad.se.
Varmt välkommen till Kulturskolan i Förslöv

ANMÄL

Här är lite mer tips och inspiration
på vad man kan göra på sportlovet:
Åka skidor på Vallåsen
Hälsa på djuren på Lögnäs gård
Åka skridskor
Gå på Spa
Bygga snögubbe och snölykta
Vandra
Läsa en god bok
Baka något gott
Ha ett filmmaraton
Gör nya spellistor

För mer INFO kontakta Teknik & Service,
Båstads kommun, tel 0431 - 770 26, 776 34
eller maila mia.lundstrom@bastad.se

