
    

     

      

 

   

    
    

  

SPORTLOV 2015 

9-15 februari
 

AXEVALLA TRAVSKOLA 
Måndag 9 feb 

Kl. 13.30-14.30 Prova på lektion 
Kl. 14.45-15.45 Prova på lektion 
Kl. 16.00-17.00 Prova på lektion 

 
Körning, ridning samt borsta och pyssla med ponnyerna. 

Max 16 barn/lektion, ingen förkunskap krävs. Åldersgräns 

5 år, kostnad 20 kr. Anmälan senast 6 februari 

till stina.hallerstedt@axevalla.travsport.se, frågor besvaras 

av Stina 070-553 38 38. Plats: Axevalla Travbana 

 

SKARAROCKARNA 
Måndag kl. 17.30-19.00 Prova på bugg. 

Gäller dig mellan 7-12 år. Gratis deltagande. 

Danslokalen, Idrottshallen, huvudentrén. 

Kontakt: skararockarna.se  

 

BIBLIOTEKET 
Måndag-fredag kl. 10-19 och lördag kl. 10-14 

Frågesport om Star Wars. Vi har en frågesport för dig som 

inte kan så mycket om Star Wars och en för dig som kan 

mycket men vill lära dig mer! Under hela veckan finns 

även annat roligt tävlingspyssel som passar alla skolbarn. 

 

VILAN 
Sportlovsband för dig 0-15 år 60 kr bada så mycket du 

vill mån-fre kl. 10-18 samt lör och sön kl. 10-16. 

 

Måndag 

Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10-18 

Märkestagning Baddaren kl. 10-18 

Tisdag 

Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10-18 

Babysim 0-3 år (utan ledare) varmbas. 120 cm kl. 13-14 

Onsdag 

Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10-18 

Märkestagning Pingvin Silver kl. 10-18 

Kane-Bane tävling kl. 14 och 16 

Torsdag 
Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10-18 

Märkestagning Fisken Silver kl. 10-18 

Fredag 

Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10-18 

Märkestagning Simborgarmärket kl. 10-18 

Disco i varmbassängen kl. 18.30-19.30 

Lördag och söndag: 
Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10-16 

 

Smarriga kioskerbjudanden. Sportlovsbandet 60 kr gäller 

mån-fre kl. 10-18 samt lör och sön kl. 10-16. Grillen är 

tänd på utebadet kl. 12-14 hela veckan för dig som tar med 

egen grillmat! 

ISHALLEN 
Måndag-fredag kl. 10-15.30 

Isen öppen för allmänheten. 

 
STUREPLAN 
Plan 2 

Måndag 

X-box turnering kl.15.30, anmälan sker på plats 

Öppen studio med Mikael på källarplan kl. 15-19 

Tisdag 

Alla hjärtansdag-pyssel kl.14-18 

Öppen studio med Mikael på källarplan kl. 15-19 

Onsdag 

Skidresa till Säfsen, mer info på Plan 2 eller på facebook 

och instagram  

Torsdag 

Alla hjärtansdag-bak kl.14.00 

Fredag  

Bio kl.15.30 och även kl.18.30 

Lördag 

Matlagning kl.18.00 

 

Öppettider plan 2: mån-tor kl. 14-21. Fre kl. 14-22. 

Lör kl. 17-23. Mellanstadiet går hem kl. 18.00 mån-fre.  

Lördag endast för åk 7 och uppåt. 

 

Plan 3 

Måndag 

Optisk poängpromenad på Astro Sweden. Vi samlas på 

Stureplan kl.15.00  för att sedan gå till Astro Sweden. 

Är tillbaka senast kl. 18.00  

Elektronisk musikstudio med Ola kl. 15-19 

Tisdag 

Vi tittar in i Mikroskopens förunderliga värld kl. 15-18  

Robotlabb kl. 15-18 – ”mot framtiden” 

Elektronisk musikstudio med Ola kl. 15-19 

Onsdag 
Modellbyggarkurs ”farkoster genom tiderna” kl. 15-18  

Torsdag 
Modellbyggarkurs ”farkoster genom tiderna” kl. 15-18 

Vi erbjuder bio måndag-torsdag, prata med personalen 

 
AXVALLS SKF 
Måndag och onsdag kl. 18.00 Prova på luftgevärsskytte 

Gratis. Skytteladan Olofstorp, Axvall. 
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SLÖJD-DETALJER 
Måndag 9 feb-fredag 13 feb under butikens öppettider. 
Korttillverkning. Alla sportlovslediga barn i målsmans 

sällskap får komma och göra ett (1) eget kort. 
Vi fokuserar lite extra på alla hjärtansdags-kort. 
 

HAPPY BOWL 
Måndag-fredag kl. 12-17 

Extraöppet för skolungdomar. 0-15 år 15 kr per serie. 

Vid frågor: 0511-131 90 info@happybowl.se 

 

SKARA FRIMÄRKSUNGDOM 
Måndag 9 februari 

Vill du börja samla frimärken? Under flera måndagar i vår 

samlas Skara frimärksungdom i SI-lokalen på Skaraborgs-

gatan 29A. Alltid kl. 17.00. Välkommen till en spännande 

vår där vi bl. a. ska bygga en samling "Skaraborg i Filate-

lin" under ledning av Kristoffer Barkenfelt. 

 

SKARAORTENS 
RYTTARFÖRENING 
Tisdag 10 feb 
Egen häst dag kl. 8-12. Kostnad 250 kr. 

 

Onsdag 11 feb 

Blinga hjälmen! Kl. 12.00 

Kostnad 20 kr per stenplatta. 

 

Torsdag 12 feb 

Voltige kl. 9.30-11.30. 100 kr för 30 min. 

Privatlektioner kl. 12.30-16.30, kostnad 400 kr för 45 min. 

 

Fredag 

Hoppträning. 1:a gruppen rider kl. 9-10. 2:a gruppen rider 

kl. 10-11. Kostnad 210 kr/person 

 
Anmälan görs till kontoret på 0511-641 14 eller på listorna 

i stallet. Alla dagar är ni välkomna att komma och pyssla i 

stallet! Tänk på att ta med matsäck. Hästarna kommer in 

kl. 14.00 och lektionerna är som vanligt. 

 

VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM 
Tisdag 10 feb - torsdag 12 feb kl. 10-12 eller kl. 13-15 

Slöjd som flyger! Prova på att tova. 

Tillsammans tovar vi fantasifulla fåglar som vi sedan deko-

rerar. Ledare Anna Hjortmark. Kostnad 170 kr. Material 

ingår. Från 7 år och uppåt. Anm. senast 6 feb till ABF 

0511-101 07, 073-518 73 07 eller kerstin.hagberg@abf.se 

Samarr. ABF, Hjortmarks. 

 

Tisdag 10 feb - fredag 13 feb kl. 10-16 

Tipspromenad och Finn fel i våra utställningar! 

Tipspromenad i Fornbyn. Finn 8 fel i våra utställningar 

inne på museet. Tävlingskuponger i museets reception. 

 

BIOGRAFEN GRAND 
För program under sportlovet gå in på: www.sf.se 

 
LJUNGSTORPS BYGDEGÅRD 
Tisdag och lördag. Välkommen till vår nya filmklubb! 

Medlemskort löses för 20 kr. Barnfilm från 7 år kl. 17.00 

Ungdomsfilm från 12 år kl. 19.00 

 

ARDALA GOIF 
Torsdag kl. 17-20 finns möjlighet för ungdomar som är 

medlemmar att komma och vara med på aktiviteter. 

Kontaktperson Mickael Welander 0511-37 41 75 
 
HORNBORGASJÖN 
Onsdag, torsdag och fredag 11-13 februari kl. 12.00 
Välkommen till Hornborgasjön. Här blir det äventyr i det 

fria och matlagning över öppen eld ute på Fågeludden. 

Krabbelurer och Krumelurer 
Krumelurerna är busiga och hemlighetsfulla små varelser. 

Så hemliga faktiskt att ingen har sett dem men om något 

har försvunnit är det ofta krumelurerna som har varit i 

farten. Idag verkar det som att de har gömt våra tändstickor 

och lämnat efter sig små ledtrådar. Tillsammans löser vi 

deras klurigheter och sedan lagar vi krabbelurer (små plät-

tar) över öppen eld ute på Fågeludden. 

Alla barn är välkomna, även om små barn deltar bäst i 

vuxet sällskap. Naturum bjuder på fika. Samling vid natu-

rum Hornborgasjöns parkering kl. 12.00. Vi håller på i ca 2 

timmar. Gratis. www.hornborga.com Kontaktperson: Nina 

Backlund 

 

VARNHEMS IF 
Fredag kl. 15-16 Ungdomsbadminton 7-12 år, fritt spel, 

tag endast med racket och inomhusskor/kläder.  

Fredag kl. 17.30-18.30 Träning P05/06 ta med benskydd, 

vattenflaska, inomhusskor. 

Söndag kl. 9.45-11 Träning F10, ålder 9-11 ta med 

benskydd, vattenflaska och inomhusskor. 

 

Vi bjuder på frukt på sportlovet! 

Plats: Varnhemshallen www.varnhemsif.se 

 

FILMKVÄLL I VALLEGÅRDEN 
Fredag 13 februari. Vallegården i Eggby. För de yngsta 

visas Bamse och tjuvstaden kl. 17.00. För de äldre Guardi-

ans of the Galaxy kl. 18.30. På plats kan du köpa godis, 

popcorn, fika och korv. Filmkort för säsong vt 2015, 40 kr. 

Frågor: ingegard.ambertsson@skara.se 
www.bygdegardarna.se/vallegarden 

 

Besök vår föreningsportal 
www.aktivaskara.se 
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