
Sportlov 2020  
Karlshamns kommun



Äntligen!
Snart är det dags för ett nytt härligt sportlov.
Som vanligt erbjuder Karlshamns kommun tillsammans med föreningslivet ett stort 
utbud av aktiviteter för dig som är ledig. Här hittar Ni all information för att kunna 
vara med och delta i aktiviteterna. Ta chansen att prova på något nytt.

Mer information om de olika aktiviteterna lämnas av Peter Parnfelt via telefon 
0454-57 46 19 eller e-post peter.parnfelt@utb.karlshamn.se

Välkommen att prova på bangolf under sportlovet.
Asarums Bangolfklubb har öppet på sin 
inomhusanläggning som ligger vid Stenbacka-
navet. Gratis utlåning av klubbor och bollar. 
För barn från årskurs 1 och uppåt.   

Måndag 17 februari och onsdag 19 februari 
mellan kl 12.00-16.00.

Mer information: asarumsbangolfklubb.com 

Bangolf

Är du sugen att testa ”världens snabbaste racketsport”? Då är du varmt välkommen 
på DROP-IN under CBF:s prova-på-dagar. Tränare finns på plats för hjälp och frågor. 

Tänk på att ta med gympaskor och vattenflaska. Racket finns att låna.

Måndag 17 februari kl 10.00-14.00 Väggahallens A-hall, Karlshamn
Tisdag 18 februari kl 09.00-14.00 Abu Garcia-hallen, Svängsta

Vid frågor kontakta Hampus, tel 0725-58 62 75

Badminton



Bodekull Bowlingklubb anordnar sportlovsaktivitet i Karlshamns bowlinghall. 
Aktiviteten är öppen för dig som är åtta år eller äldre.

Tisdagen den 18 februari kl 16.00-17.00 (15 platser) 
eller kl 17.00-18.00 (15 platser).

Anmälan krävs och sker till Manuela Andersson, tel 0705-88 70 53

Bowling

Trampolinhoppning

Karlshamns frisksportsklubb erbjuder dig att prova på trampolinhoppning i Vägga 
B-hall. Aktiviteten är för dig som är 10 år och äldre. Begränsat antal deltagare per 
pass (föranmälan krävs).

Måndag 17 februari kl 09.00-11.00
Onsdag 19 februari kl 11.00-13.00  

Anmäl dig till Amanda, tel 0761-64 12 04

Välkommen att prova på luftgevärs- och luftpistolsskytte under 
sportlovet hos Ringamåla Skytteförening. Du kan prova både 
stående och sittande skytte. Du bör vara minst 13 år för stående
skytte. All utrustning finns att låna och vi har våra duktiga ledare 
på plats. Vi skjuter på elektroniska tavlor, MegaLink, där skytten 
ser träffen med en gång.

Tisdag 18 februari kl 17.00-20.00
Torsdag 20 februari kl 17.00-20.00

Vägbeskrivning till vår anläggning: Kör väg 29 norrut mot Växjö. 
Sväng vänster vid vägskylt Ringamåla. Kör ca 3 km och sväng vänster 
vid vägskylt Ringamåla 5, kör sedan ca 500 m och sväng höger och ni 
är framme vid skyttecentret.

För mer information, ring Magnus Ingemansson, tel 070-682 36 78

Luftgevärsskytte



Bibliotek & Kultur

KULtur SPORTLOV 2020
Bibliotek & Kultur

Digilabb – Bygg och programmera en robot 
Vi jobbar två och två och bygger en mBot från 
grunden. När den är färdig lär vi oss hur man 
programmerar den för att göra det du vill. Du får 
gärna ha med dig surfplatta, chromebook eller 
liknande.  Förbered dig gärna genom att ladda 
ner apparna Makeblock och mBlock Blockly  För 
dig som är 9-15 år. Max 8 deltagare. 

Måndag 17/2 kl 14.30-16.30 Digilabb - Stenbacka bibliotek

Gratis men föranmälan 10/2-15/2 till: bibliotek.karlshamn@karlshamn.se eller 0454-
812 30
 
Arrangör: Bibliotek & Kultur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trio Smack - Dotterbolaget
Tre clowner jobbar på fullaste allvar med att roa 
publiken. Det blir en föreställning med magitricks 
och clowneri. Resväskor som fastnar i luften, 
röda bollar som försvinner och återuppstår och 
en arg clown som ramlar omkull.

Dotterbolagets Trio Smack har roat många 
barn och vuxna  i Sverige men också  runt 
om i världen för ”Clowner utan gränser”. 
Medverkande: Claes Åström, Trevor Lewis, Anna Dahlqvist.

För dig som är 6- 9 år. Fri entré men platsbokning fr o m 10/2 kl 10.00, 
0454-812 30 Stadsbibliotekets barnavdelning.

Onsdag 19/2 kl 10.00 Stora i Lokstallarna

Arrangör: Bibliotek & Kultur



Bibliotek & Kultur

Var med i Olympiaden
Kom till Stadsbiblioteket barnavdelningen och delta och tävla i vår 
BiblioteksOlympiad. Högsta boktornet! Bokbowling! Bokdomino! 
Gratis och ingen föranmälan.

Tisdag 18 februari kl 13.00-15.00 

Arrangör: Bibliotek & Kultur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slöjdverkstad – gör en nyckelring 
eller tag
Slöjdverksta där du får göra en nyckelring eller 
tag tillsammans med Maria Slöjd i Blekinge. 
För dig som är 7-12 år. Gratis och drop-in.

Onsdag 19/2 kl 09.30-11.30 Hällaryds bibliotek 
och kl 14.00-16.00 Svängsta bibliotek

Arrangör: Slöjd i Blekinge och Bibliotek & Kultur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasse hittar en stol – Kevin Benn
Berättarkraftsveckan 2020 bjuder på Bilderboksteater 
där barnen möter björnen Nasse från Sven Nordqvists 
älskade böcker. Nasse har aldrig sett en stol förut, 
han försöker förstå hur man ska använda den och vad 
det är för något. Berättelsen är enkel, 
pedagogisk och fylld av dråplig humor.
För barn 3-5 år. Speltid ca 25 min.
Biljetter 60:-/person via Nortic.se och 
biblioteken fr o m 1/1. 

Lördag 7/3 kl 11.00 Svarta i Lokstallarna

Arrangör: Karlshamns Riksteaterförening och Bibliotek & Kultur



Bibliotek & Kultur

Sportlov på biblioteken
Under lovet kan du låna böcker, hyra filmer, 
läsa tidningar, använda datorer och delta i vårt 
Sportquiz på alla våra bibliotek under vecka 8.

Vi har öppet:

Karlshamns stadsbibliotek 
Måndag kl 10.00-18.00
Tisdag kl 10.00-18.00
Onsdag kl 10.00-18.00
Torsdag kl 10.00-18.00
Fredag kl 10.00-18.00
Lördag kl 10.00-14.00
Söndag Stängt

Stenbacka bibliotek 
Måndag kl 13.00-18.00
Tisdag kl 15.00-18.00
Onsdag kl 10.00-17.00
Torsdag kl 10.00-17.00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Hällaryds bibliotek 
Måndag kl 15.00-18.00
Tisdag Stängt
Onsdag kl 09.30-11.30, 12.30-15.00
Torsdag kl 14.00-18.00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Mörrums bibliotek 
Måndag kl 13.00-19.00
Tisdag kl 13.00-19.00
Onsdag Stängt
Torsdag kl 10.00-12.00, 13.00-17.00
Fredag kl 10.00-13.00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Svängsta bibliotek 
Måndag kl 15.00-18.00
Tisdag Stängt
Onsdag kl 10.00-12.00, 13.00-17.00
Torsdag kl 15.00-18.00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Information 0454-812 30 
Stadsbibliotekets barnavdelning.



Kom och testa på brottning hos Karlshamns Brottarklubb. 
Vi hälsar både killar och tjejer välkomna till klubbstuga 
som ligger vid Österport, Skyttevägen 4 i Karlshamn. Du 
behöver bara ha vanliga gympakläder och inneskor med 
dig. Våra tränare finns på plats och hjälper dig följande 
dagar:

Torsdagar kl 18.30-20.00 (träning för dig som är äldre än ca 10 år)
Torsdagar kl 17.30-18.30 och söndagar kl 17.00-18.00 (knatteträning för dig som är 
upp till ca 10 år). 

För mer information kontakta Håkan Forsman, tel 0706-89 88 87

Brottning

Vill du testa på luftpistolskytte och är 7 år eller äldre? Då är du välkommen 
till skyttehallen på sportlovet. Vi finns på översta våningen i Väggahallen. 
Ingen föranmälan krävs.

Måndag 17 februari kl 17.30-20.00
Onsdag 19 februari kl 17.30-19.30

För mer info kontakta Pär Karlsson, tel 0708-85 18 58 eller 
Viktoria Levin, tel 0708-52 80 09. Ni kan också besöka vår
hemsida, www.kupsk.se, för mer information.

Luftpistolsskytte

Välkommen till Mörrums konståkningsklubbs prova-på-dagar under sportlovet.  
På Lilla banan på Jössarinken får du prova på att åka skridskor tillsammans med 
våra ledare.

Tisdag 18 februari kl 11.00-12.00
Torsdag 20 februari kl 11.00-12.00

Mer information: www.morrumskonstakning.se

Konståkning



Välkommen på bio under sportlovet och se filmer så som Spies in disguise,  
Lassemajas Detektivbyrå: Tågrånarens hemlighet och många fler!
Programmet hittar du på www.biometropol.se

Bio

Ihre BTK håller öppet i Ihrestugan för lovlediga som vill prova på bordtennis. 
Ingen föranmälan krävs. Rack finns att låna.

Tisdag 18 februari  kl 10.00-12.00
Torsdag 20 februari  kl 13.00-15.00

För mer information: www.ihrebtk.se/Bordtennissektionen 

Bordtennis



Kreativum

Ett laddat sportlov 
fyllt med spänning
Sprakande elshow, elverkstad, 
guidad tur i turbinhallen, CoderDojo, 
elektrokompisar, tävla i Kodjakten,  
programmera, bli ett ljushuvud mm.
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Öppet kl. 10 - 16
vecka 7: fre-sön
vecka 8: mån-sön
vecka 9: fre-sön



Innebandy



Innebandy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asarums folkdanslag erbjuder dans och vävning på sportlovet!  
Lovlediga killar och tjejer hälsas välkomna till Toraps skola.  
Begraänsat antal deltagare så föranmälan krävs. 
FOLKDANS 
Måndag 18 februari kl 10.00-12.00 
 
VÄVNING 
Tisdag 19 februari kl 09.00-12.00 
 
För mer info och föranmälan ring  
Irene Carlsson på tfn 0705-09 98 92 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asarums folkdanslag erbjuder dans och vävning på sportlovet!  
Lovlediga killar och tjejer hälsas välkomna till Toraps skola.  
Begraänsat antal deltagare så föranmälan krävs. 
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VÄVNING 
Tisdag 19 februari kl 09.00-12.00 
 
För mer info och föranmälan ring  
Irene Carlsson på tfn 0705-09 98 92 

 

 
 

Folkdans & vävning

Asarums folkdanslag erbjuder folkdans och vävning 
på sportlovet. Lovlediga killar och tjejer hälsas 
välkomna till Torarps skola. Begränsat antal deltagare 
så föranmälan krävs.

Tisdag 18 februari kl 09.00-12.00

För mer info och föranmälan ring
Irene Carlsson på tfn 0705-09 98 92
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FOLKDANS 
Måndag 18 februari kl 10.00-12.00 
 
VÄVNING 
Tisdag 19 februari kl 09.00-12.00 
 
För mer info och föranmälan ring  
Irene Carlsson på tfn 0705-09 98 92 

 

 
 

Väggabadet

Våra öppettider under lovet:

Måndag
Kl 07.00-19.00 Actic
Kl 10.00-19.00 Allmänt bad 

Tisdag
Kl 06.30-20.00 Actic
Kl 06.30-10.00 Motionssim
Kl 10.00-17.00 Allmänt bad
Kl 17.00-21.00 Motionssim

Onsdag
Kl 07.00-20.00 Actic
Kl 10.00-19.00 Allmänt bad 
Kl 19.00-20.00 Vattengympa 
intensiv

Torsdag
Kl 06.30-20.00 Actic
Kl 06.30-10.00 Motionssim
Kl 10.00-19.30 Allmänt bad

Fredag
Kl 07.00-19.00 Actic
Kl 09.00-10.00 Motionssim
Kl 10.00-19.30 Allmänt bad

Lördag
Kl 07.00-15.30 Actic
Kl 07.00-10.00 Motionssim
Kl 08.30-09-30 Vattengympa 
intensiv
Kl 10.00-16.00 Allmänt bad

Söndag
Kl 09.00-15.30 Actic
Kl 10.00-16.00 Allmänt bad

Ovan nämnda tider är när bassängerna öppnar och 
stänger. Kassan stänger måndag kl 19.00, tisdag kl 
20.00, onsdag kl 20.00, torsdag kl 20.00, fredag kl 
19.00, lördag kl 15.30, söndag kl 15.30. 

Vi kommer ha olika aktiviteter för barn och ungdomar under veckan, mer info hittar 
du på vår facebook-sida (gå in på facebook och sök på ”Väggabadet”).



Bågskytte

Karlshamns Bågskytteklubb välkomnar 
alla som vill prova på bågskytte

Karlshamns Bågskytteklubb har aktiva skyttar på både Elit- och 
nybörjarnivå. Under sportlovet välkomnar vi alla som är nyfikna på 

att prova på skytte med båge och pil!

Tisdag och torsdag har vi prova-på-skytte mellan 17.30 och 19.00 på tredje 
våningen i Väggahallen, ingen föranmälan krävs. Lämplig klädsel är gymnastikskor 
och en tunnare tröja. Aktiviteten är för dig som är 10 år eller äldre.

Varmt välkommen!

Väggahallen, Tredje våningen
Tisdag   18/2       17.30-19.00
Torsdag  20/2       17.30-19.00

Telefon: Jonathan Håkansson 
  0701 - 498 212 
Mailadress: info@karlshamnsbsk.se
Webbplats: karlshamnsbsk.se
Facebook:  facebook.com/karlshamnsbsk 
Instagram:  instagram.com/karlshamnsbsk

Tel: 0701 - 498 212  |  Mail: info@karlshamnsbsk.se  |  facebook.com/karlshamnsbsk



Fritidsbibblan

FRITIDSBIBBLAN – låna utrustning gratis
 
Vem kan låna på Fritidsbibblan?
Alla är välkomna att låna. Via fritidsbibblan kan du låna idrotts- och friluftsutrustning 
under 14 dagar. 

Vad kan jag låna på Fritidsbibblan?
För mer information om vad du kan låna och var du kan hämta ut det du ska låna 
gå in på vår hemsida via www.karlshamn.se (skriv Fritidsbibblan i sökrutan på första 
sidan för att komma rätt).

Hur gör jag för att låna?
För att låna fyller du i formuläret på hemsidan eller mejlar en förfrågan till 
fritidsbibblan@karlshamn.se

Välkommen till oss för ett aktivare sportlov!



Skapardag



Amerikansk Fotboll

Prova på Amerikansk Fotboll under sportlovet. 
Sporten där det finns en plats för alla, stora som 
små, både tjejer och killar och alla åldrar. Även äldre 
nybörjare är varmt välkomna. Vanliga träningskläder 
och gympaskor är allt som behövs.

Onsdag 19 februari kl 15.00-17.00, drop-in  
Väggahallens B-hall

För mer information, kontakta Zdravko Grahovar, tel 
0706-333 223, Ulrika Stensson, tel 0723-987 987 eller 
maila kansliet@oakleaves.se, www.oakleaves.se

 

 

 

Prova på Amerikansk Fotboll 
  

 

 

 

Onsdagen den 30 oktober kl 15-17, drop-in   
Väggas B-hall Karlshamn 

Sporten där det finns en plats för alla, stora som små, både tjejer och 
killar. Kom och prova på. Även äldre nybörjare är varmt välkomna. Vi 
har skydd för utlåning så det är enkelt att testa.  

Vanliga träningskläder och gympaskor är allt som behövs.  

Alla är välkomna! 
Carlshamn Oakleaves Amerikansk Fotboll 

 

Kontakt: Zdravko Grahovar, 0706-333 223  
Kontakt: Ulrika Stensson, 0723-987 987 
kansliet@oakleaves.se 
www.oakleaves.se 
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Sportlovs-lan



Skridskoåkning

Jössarinken håller öppet för allmänheten 
under lovet. Vilka dagar och tider som 

gäller hittar du på kommunens hemsida.

  

 

 

 

Carlshamns Padel och House of Padel i 
Karlshamn erbjuder öppen tid i 

padelhallen under sportlovet. Utrustning 
finns att låna, instruktörer på plats och 

ingen föranmälan krävs. 
 

Tisdag  18 feb kl. 12.00-15.00 
 

Padelhallen hittar Ni på 
Verkstadsvägen 11 i 

Asarum 

Padel



Denna något udda kombination finns att prova på under sportlovet. Man kan alltså 
både provspela tennis och prova på keramik. Vi finns i Nya Tennishallen i Sternö 
Vindhamn. Keramiken har ingen åldersindelning. Racketar finns att låna och ingen 
föranmälan behövs.

Måndag 17 februari: kl 11.00-12.30 För dig i åk F-3
   kl 12.30-14.00 För dig i åk 4-9
  
Tisdag 18 februari: kl 11.00-12.30 För dig i åk F-3
   kl 12.30-14.00 För dig i åk 4-9
  
Onsdag 19 februari: kl 10.00-11.30 För dig i åk F-3
   kl 11.30-13.00 För dig i åk 4-9

Vid frågor ring Patrik, tel 0708-24 14 42 för mer information

Tennis och keramik

Karlshamns Aikidoklubb 

 
Välkommen att prova på 
traditionell japansk 
kampkonst under sportlovet. 
 
 

Tider: 
Måndag 18/2 19:00-20:00 
Onsdag 20/2 19:00-20:30 
 
 

Folkets Hus källarlokal  
Rådhusgatan 14 i Karlshamn. 
 
 
 

Från 13 år och uppåt. 
 
 
Kontakt: 
info@karlshamnsaikido.se 
Hemsida: www.karlshamnsaikido.se 
 

Japansk kampsport

Karlshamns Aikidoklubb 

 
Välkommen att prova på 
traditionell japansk 
kampkonst under sportlovet. 
 
 

Tider: 
Måndag 18/2 19:00-20:00 
Onsdag 20/2 19:00-20:30 
 
 

Folkets Hus källarlokal  
Rådhusgatan 14 i Karlshamn. 
 
 
 

Från 13 år och uppåt. 
 
 
Kontakt: 
info@karlshamnsaikido.se 
Hemsida: www.karlshamnsaikido.se 
 

Välkommen att prova på
traditionell japansk
kampkonst under sportlovet.

Måndag 17 februari kl 19.00-20.00
Onsdag 19 februari kl 19.00-20.30

Folkets Hus källarlokal 
på Rådhusgatan 14 i Karlshamn.

Från 13 år och uppåt.

Kontakt:
info@karlshamnsaikido.se
Hemsida: www.karlshamnsaikido.se



Miniracing

Paintball

Prova på Paintball .50cal färgbollar, dvs ”low 
impact” eller ”barnpaintball” för barn från ca 9 år. 
Man kan prova att träffa mål eller sina vänner. 

Söndag 23 februari kl 12.00-16.00 på Fear No Paints bana i Stilleryd. 
Vägbeskrivning hittar ni på www.fearnopaint.net

I ett testpaket ingår skyddsoverall (S-L), mask, markör, luft och ca 30 bollar. 
Vill man, kan man därefter köpa till extra boll med swish på plats. Mer info: 
www.fearnopaint.net. OBS! Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. 
Antingen följer målsman med till banan, eller tar du med en lapp med målsmans 
underskrift. Lapp för utskrift finns på vår hemsida: www.fearnopaint.net (klicka på 
”Under 18 år” och ”formulär för utskrift”).

	

GRATIS prova-på-dagar för alla sportlovslediga.
Öppet:

Måndag 17 februari kl 18.00-21.00
& söndag 23 februari kl 11.00-15.00

Välkomna till klubben och upplev ett fartfyllt
racing-äventyr med radiostyrda bilar.

För vägbeskrivning se vidare på facebooksidan eller
hemsidan: karlshamns-mrk.com
Kontakt: Mikael Vedin 0733 34 54 25 / Honken Holmström 0728 89 67 16 



Fritidsgårdarna



Badminton
Välkommen att prova på badminton – världens snabbaste racketsport! 
Mörrums Badmintonklubb bjuder under sportlovsveckan in till prova-på-träning 
med utbildade ungdomsledare i Norrevångshallen i Mörrum. Rack och bollar 
finns att låna. Medtag vattenflaska, inneskor utan svart sula och ett glatt humör.

Måndag 17 februari kl 09.00-12.00
Torsdag 20 februari kl 09.00-12.00
Fredag 21 februari kl 09.00-12.00

För ytterligare information kontakta Johan Lenell, 
tfn 0701-77 21 02, e-post johan@morrumbmk.se

Friidrott
IF UDD ger killar och tjejer möjligheten att prova på friidrott under sportlovet. 
Föreningen har sina duktiga ungdomar på plats i Vägga B-hall som ledare. 
Kom i träningskläder och ta med vattenflaska.
Ingen föranmälan krävs.

Tisdag 18 februari kl 14.00-16.00

För mer info kontakta Maria Northfell, tel 0763-37 17 37 
eller via e-post maria.northfell@gmail.com

Karlshamns Skytteförening ger dig möjlighet att prova på 
luftgevärsskytte vid Skyttestugan som ligger vid Svarte Mosse 
i Långakärrsområdet bakom vattentornet/resecentrum. 
Aktiviteten rekommenderas för dig som är 7 år eller äldre.

Onsdag 19 februari kl 18.00-20.00

För mer information, kontakta Rebecca Ivarsson, tel 070-939 26 81 eller 
via e-post rebecca_anna88@hotmail.com

Luftgevärsskytte



SKATEHALLEN 
I SVÄNGSTA

Öppettider under 
sportlovet:
Söndag 16/2 kl 12-18
Måndag 17/2 kl 17-21
Tisdag 18/2 kl 13-21
Onsdag 19/2 kl 17-21
Torsdag 20/2 kl 17-21
Fredag 21/2 kl 17-21
Lördag 22/2 kl 15-19
Söndag 23/2 kl 12-18

Skateboard

Ridning

Prova på ridning på sportlovet. För barn, ungdomar och 
vuxna på olika nivåer. Samling i ridskolestallet 15 minuter 
före din bokade ridtid. Kostnad: 150 kronor för 30 min. 
Föranmälan krävs till ridskolan@karlshamnsridklubb.com 
eller telefon 0454-103 02, begränsat antal platser och 
sista anmälningsdag är den 18/2. Betalning sker på plats 
antingen via swish eller med jämna kontanter. Godkänd 
ridhjälm och skyddsväst finns att låna. Välkomna med er 
anmälan!

Fredag 21 februari kl 10.00-12.00 Karlshamns 
Ridklubb, Jannebergsvägen 11

Mer info: www.karlshamnsridklubb.com

  

Sportlov på ridskolan 2019 
Onsdag 20/2 Rykttävling samling 14.00 i stallet, sista anmälningsdag 17/2. 

Aktiviteten beräknas vara klar 15.30. Ansvarig Ridlärarna 

Torsdag 21/2 Morgon i stallet, samling kl 07.00 utanför stallet för att sen ha 
gemensam praktisk teori under stalltjänsten. Därefter äter vi 
gemensam frukost ca 9.30, Aktiviteten beräknas vara klar 10.00. 
Kostnadsfri, sista anmälningsdag är den 17/2. Ansvarig: Sandra 
Carlsson 

Käpphästtävling i hoppning, samling 10.00 i lilla ridhuset. Ta med 
egen käpphäst. aktiviteten beräknas vara klar ca 12.00. 
Kostnadsfri, ingen anmälan krävs. Ansvarig: Ridlärarna 

Under sportlovet går våra ordinarie lektioner som vanligt. 

För mer information se vår hemsida www.karlshamnsridklubb.com eller anslag i stallet. 

Anmälan eller frågor? Kontakta oss via e-post: ridskolan@karlshamnsridklubb.com eller 
telefon 0454-10302, 0768-11 03 02. Föranmälan krävs till flera av aktiviteterna.  

Välkomna med er anmälan! 



Kom och prova inomhusorientering med Stigmännen i Väggahallens B-hall. 
Du är välkommen när du vill under nedanstående tid.

Tisdag 18 februari kl 10.00-12.00 Väggahallens B-hall, Karlshamn

Vid frågor ring eller skicka sms till Ann-Sophie, tel 0703-81 84 89.

Orientering

Prova barnyoga under sportlovet. 
Har du längtat efter att få 
introducera ditt barn till yoga? 
Eller har ditt barn gått på yoga 
i skolan och vill fortsätta? Kom 
och testa en gratis prova-på 
klass. Vårterminens populära 
barnyogakurs startar sedan 
måndag vecka 9 (den 24/2) kl 
16.30-17.15 med yogainstruktör 
Rebecka Magnusson. 

Rekommenderad ålder för 
barnyogan är 6-11 år. De flesta 
barn kommer själva till yogan (du 
släpper bara av dom på studion), 
men vill du komma med som vuxen så deltar du inte i klassen utan väntar på ditt 
barn i vårt fikarum. 

Lördag 22/2 kl 11.00-11.45. Plats: Pure Yoga Sweden, Ronnebygatan 25, 
Karlshamn.

Anmälan krävs pga begränsat antal platser. Skicka sms till 0725-75 65 75 med ditt 
barns namn och ålder. Mer info och anmälan: www.pure-yoga.se

Barnyoga



 

 

 

 

Vecka 26 och 27 är det dags för sommarkollo igen! 
Vill du vara säker på att få anmälningsblanketten till 

årets kollo kan du göra en intresseanmälan till 
peter.parnfelt@utb.karlshamn.se 

 
Hoppas vi ses i sommar! 

 

Sommarkollo

Schack

 

 
 

KOM OCH PROVA PÅ ATT SPELA SCHACK! 
Karlshamns Schacksällskap har ledare på plast i Citygallerian 

utanför biblioteket TISADAG och TORSDAG 10.00-15.00 
under sportlovet. 
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Fotboll

 
 

 
 

Mörrums GoIS/FK har ledare på plats i 
Norrevångshallen under sportlovet. 

Enklare fotbollsträning och mycket spel. 
 

 
 

13.00-14.00 för åldern 7-11 år 
14.30-16.00 för åldern 12-15 år 

 

Frågor runt Fotbollskul besvaras av 
Daniel Pettersson på telefon 

0707-99 93 56 
1998danielpettersson@gmail.com 

Bowling

Passa på att utmana dina
kompisar, mamma, pappa

eller någon annan i bowling
under sportlovet!

All info om priser och
öppettider hittar ni på

www.karlshamnsbowling.se



Kampsport

Kom och prova på kampsport på Karlshamns Fightcenter. 
Vi finns vid Tubba Torg i Karlshamn. Det blir lekfull träning 
i fin miljö. Ta med vanliga träningskläder. 
Alla är varmt välkomna.

Torsdag 20 februari kl 17.30-18.45
Prova på kampsport, BJJ Kids

För mer information maila 
ordforande@karlshamnfightcenter.se 
eller ring Lars Bergenvass, tel 070-363 58 14.

Sportlov på Karlshamns museum. Tipsrunda och öppet 
hus för alla barn, gratis inträde för medföljande vuxna.

Måndag 17 februari-fredag 21 februari kl 09.00-16.00

Arrangör: Karlshamns museum

Karlshamns museum
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