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Prova på truppgymnastikens tre olika grenar - hopp, matta och fristående. 

Prova på Parkour.  
 

Förening: Röstångagymnasterna Var: Lunnahallen Kågeröd 

När:  Lördag 3/7, kl. 10-12. Lördag 17/7, kl. 10-12 Drop-in 

Kontakt: Hanna Bergstedt, hannapanna12@hotmail.com Kostnad: Gratis  

GYMNASTIK/PARKOUR 

BASKET 

Kom och träna och spela basket med duktiga ledare från Helsingborgs  

Basket.  

 

Förening: Helsingborgs Basket 

Var: Multiarenan på Södervång (Heleneborgshallen vid dåligt väder) 

När: Måndag-Onsdag 28-30/6, kl. 9:30-11:30.  

Måndag-Onsdag 5-7/7,kl. 9:30-11:30. Måndag-Onsdag 14-16/7, kl. 9:30-11:30 

Drop-In. Kontakt: Yohanna Araya, 072-9396098 Kostnad: Gratis 

RIDNING 

Söderåsens Ryttarsällskap anordnar en aktivitet för barn som önskar prova 

på hur det är att rida på ridskola. Vi har samma upplägg som ridskolans  

Nybörjarlektioner och även en stunds hästpyssel ingår! Man kan låna  

ridhjälm och säkerhetsväst av oss, och det finns duktiga  

stallvärdar som hjälper till att leda ponnyn under lektionen. 
 

Förening: Söderåsens Ryttarsällskap 

Var: Ridskolan i Ask – skylt finns vid väg 108 

När: Tisdag 29/6: 

Grupp 1: 10.00 Hästpyssel 30 min + ridlektion 30 min 

Grupp 2: 11.00 Ridlektion 30 min + hästpyssel 30 min 

Onsdag 30/6:  

Grupp 1: 10.00 Hästpyssel 30 min + ridlektion 30 min 

Grupp 2: 11.00 Ridlektion 30 min + hästpyssel 30 min 

Måndag 16/8: 

Grupp 1: 10.00 Hästpyssel 30 min + ridlektion 30 min 

Grupp 2: 11.00 Hästpyssel 30 min + ridlektion 30 min 

Ålder: ca 6-12 år Anmälan: cicci@ponnytroll.se.  

Ange barnets namn, ålder och längd så att ponnyerna kan fördelas i rätt 

storlek. Kostnad: Gratis 

mailto:cicci@ponnytroll.se


Guidad visning på BT Kemi-utställningen. 

 

Var: Torgskolan i Teckomatorp 

När: Onsdag 16/6, kl. 10-12. Tisdag 17/8, kl. 13-15 

Anmälan: Max åtta platser per visning.  

Förbokas hos helena.k.svensson@svalov.se  Kostnad: Gratis 

UTSTÄLLNING 

BANGOLF 

Kom och spela bangolf! 
 

Förening: Teckomatorps SK Var: Bangolfbanan vid ICA i Teckomatorp 

När: 15/6-17/8, under ICA:s öppettider Utrustning: Hämtas ut på ICA 

Kontakt: kansli@tsk.org.se Kostnad: Gratis 

LERDUVESKYTTE 

Introduktion i hagelskytte. 
 

Förening: Duveke jaktskytteklubb Var: Duveke jaktskyttebana 

När: Torsdag 8/7, kl. 15-17. Torsdag 22/7, kl. 15-17 

Ålder: 12-15 år i målsmans sällskap 

Anmälan: dufekejsk@gmail.com Kostnad: Gratis 

FOTBOLLSCAMP 

Sommarcamp i Billeberga  
 

Förening: Billeberga GIF Var: På Norrvidingevallen i Billeberga 

När: 15-16/8, kl. 10-15  

Anmälan: Billeberga GIF: kansliet@billebergagif.se 

Kostnad: 100:- för deltagande under två dagar  

och då ingår lunch, tröja och vattenflaska.  

mailto:dufekejsk@gmail.com


BORDTENNIS 

Träning och lek med pingis  
 

Förening: Kågeröds BTK Var: Bordtennishallen i Kågeröd 

När: Onsdagar under vecka 24-26 och vecka 30-32, kl. 10-12 

Kostnad: Gratis 

HANDBOLL 

Landskamp mellan Sverige F17 och Danmark F17 i handboll  

 

Var: Heleneborgshallen i Svalöv När: Söndag 11/7 i Heleneborgshallen 

Håll utkik efter matchstart då detta inte är satt i skrivande stund 

Kostnad: Gratis  

ORIENTERING 

Rävetofta OK är nu med i det landsomfattande orienteringsprojektet  

HittaUt där du kan leta checkpoints och upptäcka din närmiljö. 

 

Förening: Rävetofta OK 

Var: Finstorps strövområde, grillstugan.  

Vi kommer att finnas på plats för att ge  

en introduktion till HittaUt och användandet  

av orienteringskartan.  

När: Söndag 6/6, kl. 10-12. Vi kan också boka  

annan tid och plats, lägg ett mejl till  

ravetofta@outlook.com 
 

Sommarorientering: 

Fram till mitten av augusti tränar vi på olika ställen på Söderåsen, i Svalöv, 

Kågeröd och Landskrona. Man kan starta mellan 17.30 och 18.30. Det 

kommer att finnas en lätt bana för den som är nybörjare, en lite svårare 

och en längre ännu svårare bana. Håll utkik på vår hemsida, 

www.ravetofta.org och Facebook Rävetofta OK, för att se var vi samlas för 

träningarna. Det är alltid på en tisdag! Det finns alltid instruktörer på plats 

som kan hjälpa dig.  

 

Kostnad: Gratis Mer om HittaUt finner du på  

https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/  

 

http://www.ravetofta.org
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HOPPLAND 

Vi bygger upp ett stort landskap med hoppborgar och annat kul och du 

får hoppa så mycket som du vill! 
  

Arrangör: Ungdomsvärdarna Svalöv 

Var: Vid Heleneborgsskolan i Svalöv 

När: Fredag- söndag 13-15/8, kl. 11-18 

Kostnad: Gratis 

TÅGARPLOPPET OCH ALLSÅNG 

Tågarpsloppet! Konferencier är Johan Östberg  

som efter loppet även håller i en mycket  

omtyckt allsång för alla åldrar.  
 

Förening: Tågarps AIK 

Var: Tågarps IP 

När: Söndag 22/8. Tid meddelas deltagare efter anmälan  

Ålder: Alla barn upp till årskurs 6 

Anmälan: hans.lindstrom1956@icloud.com Kostnad: Gratis 

SKAPARVERKSTAD 

Varje fredag under sommaren är du välkommen att bygga fågelholkar 

och insektsbon.  

 

Förening: Kulturverket Var: Persbo i Svalöv  När: Fredagar kl.14 

Kostnad: Gratis 

MUSIKSTUDIO 

Spela in och producera musik tillsammans med Kulturverket.  
 

Förening: Kulturverket Var: Persbo i Svalöv 

När: Datum och tid kommer deltagare och  

ansvariga överens om efter hand  

Anmälan: Till Thomas: 073-6546613  

eller Rasem: 070-4603036 

Kostnad: Gratis 
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CAMPING FINJASJÖN 

Följ med kulturverket på camping! 
 

Förening: Kulturverket 

Var: Finjasjön När: 3-5 augusti.  

Tid meddelas deltagare efter anmälan  

Ålder: Barn som deltar ska ha vuxet  

sällskap med sig. 

Anmälan: kulturverketsvalov@gmail.com. Kostnad: Gratis 

INNEBANDY 

Spela innebandy med duktiga ledare och tränare. Kom ombytt och  

medtag vattenflaska. 
 

Förening: Vv 84 Bjuv Var: Heleneborgshallen, Svalöv 

När: 4/7 och 18/7 kl.13-15 Plats: Heleneborgshallen Kostnad: Gratis 

RÖRELSEGLÄDJE 

Barngympa utomhus! 

 

Förening: Rörelseglädje Teckomatorp Var: Parken i Teckomatorp 

När: 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6, 7/7, 17/7, kl. 18-18.45 

Ålder: Rörelserna är anpassade för åldern 2-10 år. Barn över 7 år får delta 

utan förälder. Kontakt: Emelie Lyrefors 072-4515138 Kostnad: Gratis 

MÅNDAGSHÄNG 

Kom och delta i kulturverkets måndagshäng! Dans, bakning, matlagning, 

sömnad, virkning, fotboll, brännboll och mycket mer. 
 

Förening: Kulturverket Var: Persbo i Svalöv 

När: Måndagar under sommarlovet, kl.16-20 

Anmälan: kulturverketsvalov@gmail.com 

Kostnad: Gratis 



SOMMARKONCERTER 

Sommarkoncerter i Röstånga 

 

Förening: Kulturföreningen Akustik Var: I anslutning till Stationen i Röstånga 

När: Programmet är inte helt spikat ännu. För mer information om artister, 

tid och plats kontakta kulturföreningen Akustik i Röstånga. Info@kfakustik.se 

eller 073-6447738 Kostnad: Gratis 

SCOUTING 

Kom och prova på scoutlivet inklusive korvgrillning. Kläder efter väder! 
 

Förening: Billeberga Scoutkår Var: Scoutlokalen i Billeberga (Prästvägen 1) 

När: Måndag 28/6, kl. 10-13. Tisdag 29/6, kl. 10-13 

Anmälan: Hugo.olsson@billebergascoutkar.se eller 076-8275864 

Kostnad: Gratis 

GUIDAD UTFLYKT TILL SVENSTORP-BOLSHUS FÄLAD 

I denna rundtur i kommunens naturreservat berättar vi om  

natur- och kulturvärden på området. Svenstorp-Bolshus fälad är ett 

varierat naturreservat med fäladsmarker i norr, fuktängar i söder 

och mindre skogspartier spridda över området. Den varierade  

miljön utgör grunden för en rik och mångfaldig flora. Närmre 300  

arter har rapporterats från reservatet, däribland desmeknopp,  

klockgentiana och granspira.  
 

Arrangör: Svalövs kommun 

Var: Vi möts vid den lilla parkeringen  

vid infarten till naturreservatet 

När: Onsdag 18/8, kl.18-19.30 

Ålder: alla  

Utrustning: Bra skor och  

kläder efter väder 

Föranmälan: Balthazar Mandahl Forsberg:  

0418-475420, balthazar.forsberg@svalov.se 

Obs! Tänk på att ta på er Se Svalövs kommuns  

evenemangskalender för den senaste  

Informationen Kostnad: Gratis 

 

mailto:Info@kfakustik.se
mailto:Hugo.olsson@billebergascoutkar.se
tel:076-8275864
mailto:balthazar.forsberg@svalov.se


UNGDOMSVÄRDAR 

Följ Svalöv kommuns ungdomsvärdar Emma och Mohamed på deras  

instagramkonto så kan du se var de befinner sig och vilken aktivitet de  

tänker genomföra under dagen. 

FOTBOLL 

SBK-Campen 2021  

 

Förening: SBK Var: Svalövs idrottsplats 

När: Måndag 9/8, kl.10-13. Tisdag 10/8, kl.10-13. Onsdag 11/8, kl.10-14 

Anmälan: Swisha 400:- till SBK på 1234090346. Sista anmälningsdag är den 

30/6. Begränsat antal platser 

Kostnad: 400:-/barn och då ingår vattenflaska, boll, tröja och fika alla  

dagarna. Kontakt: Niklas Pettersson 070-2394343 

SOMMARLOVSKUL MED TAIK 

Sommarlovskul med brännboll, vattenkrig, fotboll m.m.  

 

Förening: Tågarps AIK 

Var: Nere vid TAIK´s klubbstuga  

När: Måndag, onsdag och söndag under vecka 29.  

Samling kl. 9:30 nere vid för att ta sig an dagens aktivitet  

Utrustning: Medtag oömma kläder och egen vattenflaska 

Anmälan: daniel.zaunders@hotmail.com 

Ålder: 7-13 år Kostnad: Gratis 

Kom och prova på att spela tennis! 

 

Förening: Svalövs Lawn Tennisklubb Var: Grusbanan i Hjalmar Nilssons park 

intill Montessoriskolan När: Söndag 20/6, kl.10-12. Tisdag 22/6, kl.10-12 

Utrustning: Kom ombytt med bra skor för tennis. Rack och bollar finns för  

utlåning Anmälan: Marcus Hedin 073-154 54 84 Kostnad: Gratis 

 

TENNIS 

BIO 

Sommarbio kommer att arrangeras under sommaren. Håll utkik för tid och 

plats på våra sociala medier. 

mailto:daniel.zaunders@hotmail.com


SOMMARBOKEN FÖR BARN 

Favoriten återvänder! Läs fem böcker, fyll i häftet,  

lämna in och få en prisbok. Du kan endast få en  

prisbok men ju fler häften du lämnar in desto större  

chans har du att vinna utlottningen av sommarens  

priser.  
 

Arrangör: Familjen Helsingborg Bibliotek 

Var: Häftena hämtar du på ditt närmsta  

bibliotek eller på bibliotekets hemsida  

När: Från 14 juni och sista inlämningsdag  

är 31 augusti. Vinnarna meddelas i september Ålder: Sommarboken är för 

dig som kan läsa själv upp och är upp till 20 år. Kostnad: Gratis 

SOMMARSKATTJAKT FÖR STORA OCH SMÅ 

Hur väl känner du till din kommun? Ge dig ut och se om du kan hitta  

platserna där bilderna är tagna! Ett perfekt tillfälle att lära känna byarna i 

Svalövs kommun lite bättre och kanske hittar du ett nytt smultronställe som 

bonus. Det finns en skattjakt för varje större by i kommunen, två lite  

klurigare och en med mer allmänna saker som man kan hitta under en 

promenad var som helst i hela kommunen. Perfekt att ta med på utflykten 

för att göra den lite mer spännande.  
 

Arrangör: Svalövs bibliotek och Familjen Helsingborg Bibliotek 

Var: Billeberga, Kågeröd, Svalöv, Röstånga och Teckomatorp. Lapparna 

finns på vår hemsida under hela sommaren och går även att hämta på 

biblioteken. När: Under hela sommarlovet Ålder: Alla Kostnad: Gratis 



Sommarlovsprogrammet ges ut av fritidsenheten i samarbete med ideella  

föreningar, organisationer och andra kommunala verksamheter. Vi hoppas 

att du hittar någon aktivitet som passar dig. Eventuella frågor gällande  

aktiviteten besvaras av arrangören.  

 

Aktiviteterna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och  

anpassas utifrån rådande läge. Om läget förändras kan aktiviteter bli  

inställda. Vi ber er visa hänsyn, hålla avstånd och undvika trängsel i  

eventuell kö. Tänk på att många aktiviteter kräver föranmälan. Om ingen 

föranmälan står på aktiviteten så är det bara att dyka upp.  

 

Vi önskar er alla en skön sommar! 


