
SPORTLOVSPROGRAM
FÖR BARN OCH UNGA 

LAHOLMS KOMMUN 2021



Sportlovsprogrammet arrangeras av biblioteket, kulturenheten och fritidsenheten, 
Laholms kommun, samt lokala föreningar. Kontakt: 0430-150 00, kommun@laholm.se

INFORMATION KRING 
CORONAVIRUSET OCH COVID-19

Kontakta respektive arrangör vid frågor. Samtliga verksamheter 
och evenemang anpassas efter rådande rekommendationer 

och restriktioner.

Tänk på att tvätta händerna ofta, hålla avstånd från varandra 
och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. 

Y



TEAMSMYS

Mellan klockan 18.00 och 20.00 den 22 
februari finns fritidsledarna Petra och 
Daniel på Teams. Kom in och prata med 
oss om allt mellan himmel och jord, passa 
på att anmäl dig till övriga lovaktiviteter 
eller kom med förslag på vad just du vill 
göra framöver. Länk till Teams kommer 
att läggas upp på våra sociala medier, så 
håll utkik där. 

Ingen föranmälan krävs!

BRÄDSPELSKVÄLL

Måndagen den 22 februari är det öp-
pet på Skoskumsgården i Skummes-
lövsstrand för brädspel. Det kommer 
att finnas många nya brädspel att välja 
mellan.

Pass 1: 16.00–18.00 
Pass 2: 18.30–20.30

Ålder: 13–20 år. Föranmälan krävs via 
sms till fritidsledaren Patrik Ekström: 070-
300 37 73. Max 4 personer per pass.

FISKE

Isfiske eller vårgädda? Beroende på vä-
der väljer vi fiskevatten. Har isen försvun-
nit ses vi i Hjörnered, är det is och den är 
säker ses vi vid Ekasjö som ligger mellan 



Laholm och Skogaby. Viss utrustning 
finns för utlåning. Medtag matsäck – vi 
tänder en grill.

Tid: Tisdagen den 23 februari klockan 
10.00–15.00. Ålder: 12–20 år. Föranmä-
lan krävs via sms till fritidsledaren Patrik 
Ekström: 070-300 37 73. Max 8 personer.

I samarbete med fiskeklubben Abborren i 
Laholm.

BRÄDSPELSKVÄLL

Onsdagen den 24 februari är det öppet 
på Vibesgården i Veinge för brädspel. Det 
kommer att finnas många nya brädspel 
att välja mellan.

Pass 1: 16.00–18.00 
Pass 2: 18.30–20.30

Ålder: 13–20 år. Föranmälan krävs via 
sms till fritidsledaren Kalle Hansson: 070-
277 27 93. Max 4 personer per pass.

PADEL

Nybörjare eller proffs? Det spelar ingen 
roll! Vi spelar utomhus på padelbanorna 
vid Sparbanksvallen i Laholm den 23–24 
februari – rack och bollar finns för utlå-
ning. Vädret kan sätta stopp då vi inte 
kan spela om det ligger snö på banorna. 



Pass 1: 13.00–14.15
Pass 2: 14.45–16.00

Ålder: 12–20 år. Föranmälan krävs via 
sms till fritidsledaren Petra Holm: 079-063 
04 08. Max 6 personer per pass.

FRISBEEGOLF I LAHOLM

Den 25 februari provar vi frisbeegolfba-
nan vid Glänninge sjö i Laholm. I samar-
bete med Laholms frisbeeklubb. Vädret 
kan sätta stopp – det får inte vara för 
mycket snö. Frisbee finns att låna. 

Pass 1: 11.00–13.00 
Pass 2: 14.00–16.00

Ålder 12–20 år. Föranmälan krävs via 
sms till fritidsledaren Patrik Ekström: 070-
300 37 73. Max 8 personer.

LIVEINTERVJU MED FOTBOLLSMÅL-
VAKTEN ISAK PETTERSSON

Liveintervju med fotbollsmålvakten Isak 
Pettersson, som nyligen skrev kontrakt 
med franska Toulouse FC. Isak började 
sin karriär i det lokala fotbollslaget Ge-
nevad/Veinge. Han tog sedan klivet upp 
i Superettan och därefter Allsvenskan. 
Inför säsongen 2021 värvades han av det 
franska Ligue 2-laget Toulouse. Intervjun 
kommer att sändas live torsdagen den 
25 februari på AktivitetsHusets Face-



book-sida. Håll utkik – detta kommer att 
bli intressant! Hör gärna av er till oss med 
frågor som ni vill att vi ställer till Isak. 

Kontakt: Fritidsledare Daniel Johansson, 
070-251 48 77

ONLINETURNERING I COUNTER-STRIKE

Fredagen den 26 februari klockan 14.00 
anordnas det en onlineturnering i Coun-
ter-Strike på Discord. Det kommer att 
vara både i lag och individuellt, beroende 
på hur många vi blir. Målet är att vi ska 
genomföra en turnering där vi kör 5 vs 5 
och en 1 vs 1. Vi kommer att lotta ihop 
lagen. Mer info och länk får du när du 
anmäler dig.

Ålder: 13–20 år. Pris finns för vinnande 
lag/person. Anmälan görs till 
kalle.hansson@laholm.se senast den 24 
februari.

LÄSLOV MED BIBLIOTEKEN 

Läs 2–4 böcker och få en bok. Hämta din 
läslogg på biblioteket eller skriv ut från 
www.laholm.se/bibliotek.

SPELAR DU OCKSÅ MINECRAFT? 

Visst vill du veta hur du bygger maskiner 
i Minecraft? Organisationen Hemkodat 
lär dig grunderna inom ”Redstone”. Lär 



dig bygga t.ex. gömda dörrar, hissar och 
flygmaskiner tillsammans med oss. 
Måndagen den 22 februari klockan 10–
12 och onsdagen den 24 februari klock-
an 15–17 livestreamar vi en workshop. 
Sök på Laholms bibliotek på YouTube 
eller gå in på vår webbplats för att vara 
med! Mer information hittar du på www.
laholm.se/bibliotek 

I samarbete med Hemkodat.

GÅVOPÅSAR FRÅN BIBLIOTEKET OCH 
TECKNINGSMUSEET

Hämta gåvopåsar på biblioteket! Laholms 
bibliotek och Teckningsmuseet har tagit 
fram gåvopåsar fulla av skaparglädje och 
läslust för barn och unga, 3–15 år. Med 
start måndag vecka 8 kan ni hämta gå-
vopåsar på biblioteken i Laholm, Knäred 
och Våxtorp. Gäller så långt lagret räcker. 
Öppettider hittar ni på www.laholm.se/
bibliotek

GÅVOBÖCKER FRÅN LAHOLMS 
BIBLIOTEK PÅ FRITIDSBANKEN 

Fr.o.m. vecka 8 får du som lånar prylar 
från Fritidsbanken en bok av Laholms 
bibliotek. Fritidsbanken är som ett vanligt 
bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar 
istället för böcker. Det är alltid helt gratis 
att låna på Fritidsbanken precis som på 
biblioteket. För Fritidsbankens öppettider 



se fritidsbanken.se/fritidsbank/laholm

Ett samarbete med Röda korset.

DIGITAL HÖGLÄSNING MED LOTTA 
OLSSON OCH PER GUSTAVSSON 

Lotta Olsson läser sin och Maria Nilsson 
Thores nya bok ”Så växer världen”, en 
bok om hur språket får världen att växa. 
”En magnifikt mästerlig bilderbok” enligt 
BTJ (f.d. Bibliotekstjänst). Per Gustavs-
son läser ur sin mycket omtyckta bok 
”När prinsessor vaknar om natten” som 
ingår i samlingen ”Stora boken om Prin-
sessan”. 

Du hittar uppläsningarna på www.laholm.
se/bibliotek eller genom att söka på La-
holms bibliotek på Youtube.

RÖRELSE: EN TIMME OM DAGEN 
(JUNIS VÅXTORP)

Dags att gå ut och röra på dig – försök att 
röra på dig en timme om dagen. Gå, cyk-
la, lek, åk pulka eller skidor – du bestäm-
mer vad, bara du rör på dig.

Anmäl dig med ett sms till 073-785 08 69 
(Ingela Thorstensson) så skickar vi ut ett 
rörelseschema som du ska fylla i.
Rörelseschemat ska vara ifyllt och in-
skickat senast den 3 mars 2021. Vi lottar 
ut vinster bland alla deltagarna.



FOTOVANDRING MED 
FRILUFTSFRÄMJANDET

Ålder: Låg- och mellanstadiet. Tid: Mån-
dagen den 22 februari klockan 10.00–
14.00. Vi träffas vid södra änden av mark-
nadsplatsen i Våxtorp. Därifrån går vi en 
tur ner över Stensån. På vår vandring 
försöker vi hitta fina saker att fotografera: 
ett grässtrå med istappar, en kvist med 
lavar m.m. Du tar med dig en kamera/mo-
bilkamera och matsäck i ryggan. Anmäl 
dig till Ingar Petersson, 070-588 87 88. 
Max 12 deltagare. 

TESTA PÅ PINGIS 

Testa på pingis, tisdagen den 23 febru-
ari klockan 14.00–16.00 i Servehallen, 
Laholm. Ålder: 9–15 år. Max 40 personer 
samtidigt i hallen.

Kontakt: Gustav Pärsén (ledare), 073-845 
66 73. Kansliet, 0430-134 20 (måndag–
fredag klockan 08.00–12.00)
Adress: Parkvägen 1 B.

KORPJAKT FÖR BARN (1–12 ÅR)

Räkna alla korpar på tipsrundan! Alla 
söndagar 2021 klockan 9.30–11.00. 
Plats: Laholms Vandrarhem. Kontakt: 
Peter Johnsson, Korpen Engelaholm. 
Telefon: 070-495 74 39. E-post: 
peterjohnsson@surfia.nu



CYCLING ACADEMY SPORT CLUB

Cycling Academy Sport Club kör dagträ-
ning under sportlovsveckan och avslutar 
med ett uppvisningslopp på lördagen. 

Cykelträning på vardagarna vid 
Qstar-macken i Edenberga, längs väg 24 
utanför Laholm. Måndag–fredag klockan 
12.00–13.00. Lördag: uppvisningslopp 
klockan 12.00–14.00. Adress: Edenberga 
441, Laholm. Klä er för utomhusaktivitet. 
Valfri cykel och självklart har du hjälm. 
Åldersindelning på lördagen: Upp till 10 
år, 11–13 år, 14–16 år.

PROVA PÅ FRIIDROTT

Testa på friidrott under sportlovet med  
Laholms IF Friidrott. Måndagen den 22 
februari är du välkommen till Glänning-
ehallen mellan klockan 10.00 och 12.00. 
Ingen föranmälan – först till kvarn gäller. 
Vi kan tyvärr bara ta emot 40 barn om vi 
ska kunna hålla träningen coronasäker.

Omklädningsrummen är stängda för allt 
utom toalettbesök och vi har gott om 
handsprit och tvål. Missa nu inte detta 
tillfälle att testa om du är nästa stora 
friidrottstalang. Vid frågor kontakta oss på 
tl.friidrott@laholmsif.se eller 076-145 37 
27.



DIGITAL KERAMIKKURS MED GAMLA 
KRUKMAKERIET

Inställt p.g.a. sjukdom.



FÖR ÖVRIGA AKTIVITETER OCH EVENEMANG:


