Sportlov
i Svalövs kommun

Svalövs bibliotek
Begränsat antal platser till alla aktiviteter utom onsdagens. Om där är två tider med
samma pyssel – välj en! Glöm inte att anmäla dig till Lin Hyttfors, lin.hyttfors@svalov.se eller
0709-47 51 30 eller 0418- 47 51 32

måndag

Skapa armband
10.00 – 12.00 eller 13.00 – 15.00
Skapa tjusiga armband i makramé med textilläraren och pysselproffset Henrik On.

Filmvisning med popcorn på vinden
16.30 – ca 18.00
Tjuvarnas Jul, Trollkarlens dotter

tisdag

Armband i återbruksmaterial
10.00 – 12.00 eller 13.00 – 15.00
Idag blir det mer armband. Denna gång med textilkonstnären Eva Nelander Juntonen
som gör coola armband i återbruksmaterial.

onsdag

Återbrukspyssel
Drop in 13.00 – 16.30
Mera återbruksmaterial till alla! Denna gång men konsthantverkaren Sabina Kramble. Av
gamla aluminiumburkar gör vi ursnygga lyktor och såklart armband.
Ingen föranmälan, kom när det passar.

torsdag

Tredimensionella figurer
10.00 – 12.00 eller 13.00 – 15.00
Idag får du får göra en tredimensionell figur av ylletyg som du dekorerar med pärlor och
garn eller en nyckelring, brosch eller ett hängsmycke. Idag är det Stina Billing (känd från
tidigare lovaktiviteter här på bibblan), som står för allt det roliga.

Filmvisning med popcorn på vinden
16.30 – ca 18.00
Insidan ut

Svalövs boulehall
onsdag

Boulespel
14.00 – 16.00
Boule med Svalövs bouleförening, Herrevadsgatan 11, Svalöv
Vid kontakt: 0768-663909

Skjuthallen, Linåkerskolan
onsdag

Luftgevärsskytte
9.00 – 11.00
Luftgevärsskytte med Svalövs skytteförening, i skjuthallen på Linåkerskolan
10 kr/serie
Vid kontakt: 0418-662381

Svalövs bowlinghall
fredag

Bowling
12.00 – 16.00
Bowling med BK Strået i Svalövs bowlinghall
100 kr/bana och timme
Vid kontakt: Stefan 0418-663930

Båghallen i Svalöv
torsdag

Nerf
10.00 – 12.00
Nerf med Allaktivitetsföreningen i Båghallen i Svalöv, Skolgatan.
Ålder 7-13 år
Egen utrustning: nerf, ammunition som är märkt, gympaskor, skyddsglasögon, långärmad
tröja och joggingbyxor.
20 kr/person
För frågor: 0768-685516

Allaktivitetshuset i Teckomatorp, Torgskolan
måndag - lördag

Darten
10.00 – 21.00
Här kan du spela dart, bordtennis, biljard mm
vid frågor kontakta Lasse 0729-671329

tisdag

Filmvisning
Teckomatortps scoutkår har filmvisning i Bt-Kemi lokalen
14.00 barntillåten film
16.00 från 7 år film
19.00 från 11 år film
Vi säljer popcorn, chips och läsk
vid frågor kontakta Ingrid Jönsson 0701-468713

tisdag

Musik
18.00 – 21.00
Öppet hus uppe hos musikerna
Här kan du testa på att sjunga, spela bas, elgitarr eller trummor.
vid frågor kontakta Claes Hallberg 070-7143564

torsdag

Musik
18.00 – 21.00
Öppet hus uppe hos musikerna
Här kan du testa på att sjunga, spela bas, elgitarr eller trummor.
vid frågor kontakta Claes Hallberg 070-7143564

torsdag

Teckomatorps scoutkårs fritidsgård
Teckomatorps scoutkår har sin fritidsgård öppen för alla från förskoleklass och uppåt. Vi
har nu ett rum för er från 7:e klass.
Vid frågor kontakta Ingrid Jönsson 0701-468713

Teckomatorps Idrottshall
måndag

Bordtennis och Badminton
9.00 – 12.30
Med Teckomatorps Scoutkår och Teckomatorps Föräldraråd.
9.00 – 10.00 lågstadiet (ålder 7-9 år). Grunder i sporten, testa på och lära sig. Lek med boll
och racketövningar.
10.00 – 11.00 mellanstadiet (ålder 10-12 år). Grunder i sporten, testa på och lära sig
grunder i spelet.
Tid 11:00 turnering. Mellanstadiet och högstadiet är välkomna.
Det kommer finnas racket för utlåning, men tag gärna med egna om möjligt.
Kontaktperson Jan Rosengren 0739592160

torsdag

Innebandy
10.00 – 12.30
Med Teckomatorps Föräldraråd.
10.00 – 11.00 lågstadiet (ålder 7-9 år). Teknik och spel.
10.00 – 11.30 mellanstadiet (ålder 10-12 år). Teknik och spel.
Begränsad tillgång till klubbor, tag gärna med egen klubba om möjligt.
Kontaktperson Jan Rosengren 0739592160

fredag

Fotbollsträning
10.00 – 12.00
Öppen fotbollsträning med Teckomatorps Sportklubb för åk 3 – 9.
Gympa/fotbollsskor samt träningskläder behövs, kanske också en vattenflaska.
Vid frågor kontakta kansliet på kansli@tsk.org.se

fredag

Bollspel, rörelse och lekar
14.00 – 16.00
Bollspel, rörelse, lekar mm för dig från förskoleklass – 6:e klass med Teckomatorps scoutkår i
Idrottshallen. Föräldrar är också välkomna. Ej skor med svarta sulor. Ingång vid läktarna.
Kontakt Ingrid Jönsson 0701-468713

fredag

Fotboll, bordtennis, badminton, innebandy m.m.
20.00 – 22.00
Fotboll, bordtennis, badminton, innebandy m.m. med Teckomatorps scoutkår i
Idrottshallen. Från 7:e klass och uppåt. Ej skor med svarta sulor. Föräldrar är också
välkomna. Ingång vid läktarna.
Kontakt Ingrid Jönsson 0701-468713

Kågeröds Bordtennishall
onsdag

Bordtennis
10.00 – 12.00
Bordtennis med Kågeröds BTK, Böketoftavägen 5, Kågeröd
Ta med inneskor och sportkläder. Vid kontakt: Magnus 0706845363 eller Måns 0733591662

Lunnahallen, Kågeröd
lördag

Simulatorflyg och flyg radiostyrt
11.00 – 14.00
Testa simulatorflyg och prova på att flyga radiostyrt med RFK Gripen.
Om du har ett eget plan, quadra eller helikopter där hemma, ta med det så får du hjälp
av oss i klubben! Vid frågor kontakta Toni Petersen: 0707616907

