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SOMMARLOVSPROGRAM
FÖR BARN OCH UNGA 

LAHOLMS KOMMUN 2021
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Sommarlovsprogrammet 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
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FOLKHÄLSOCENTRUM OCH UTEBADEN

Inomhus
Folkhälsocentrum
Folkhälsocentrum tfn 0430-153 00
Lagaholmshallarna tfn 0430-151 70
fritidsbokning@laholm.se
Folkhälsocentrum håller helt stängt 
från och med 14 juni till och med 5 
september. 
Endast öppet för bokad simskola vecka 
24-26. Öppnar åter 6 september.

Lagaholmshallarna
13/6 – 15/8, mån – sön, 08.00 – 22.00
Idrottshallar – boka egen tid för lek och 
motion. Boulebana, skatepark och pump-
trackbana finns på området.

Utomhus
Flammabadet & Veingebadet
Flammabadet Knäred tfn 0430-504 27
Veingebadet tfn 0430-184 91
12/6 – 4/7 mån – fre 11.00 – 18.00
lör – sön 10.00 – 18.00
5/7 – 22/8 mån – sön 10.00 – 18.00
23 – 29/8 mån – fre 14.00 – 18.00
lör – sön 10.00 – 18.00

Vallberga- & Våxtorpsbadet 
Vallbergabadet tfn 070-219 80 98
Våxtorpsbadet tfn 070-219 00 87
14/6 – 22/8 mån – fre 11.00 – 16.00
Midsommarafton 25/6 är alla utebaden 
stängda.
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Spela padel på Laholms utebanor
Boka en padelbana när du känner för det!
Banorna kan bokas alla dagar i veckan 
kl 07.00 – 23.00. 
Kontakta fritidsenheten på 0430-151 70 
eller fritidsbokning@laholm.se för info, 
bokning eller för att få inlogg till att boka 
själv. För att se lediga tider, gå in på 
http://247.laholm.se/bokning

Mer information: 
www.folkhalsocentrum.se och www.face-
book.com/FolkhalsocentrumLaholm

JAKTEN PÅ LAGAHOLMSMYSTERIET

Märkliga saker händer i Laholm.
Dolda krafter kommer upp till ytan,
dåtid blir nutid. Hjälp Filippa och Amina att 
hitta de bortglömda pusselbitarna
som tar er till en magisk plats med en 
kista fylld med, ja vad då? Nu har du och 
din familj möjlighet att delta i sommarens 
spännande kulturäventyr!
Anmälan görs till turistbyrån i Laholm
0430 154 50 eller turist@laholm.se där ni 
också hämtar ert första paket.
Ålder: 7-12 år, ett skapande äventyr 
med lera för hela familjen.
Datum: 28 Juni-23 Juli
Kostnadsfritt.
Begränsat antal platser.
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PROVA PÅ KERAMIK

Vill du prova på det keramiska hantverket 
i sommar? På Gamla Krukmakeriet har 
du möjlighet att testa olika tekniker ge-
nom olika projekt. Prova på en gång eller 
boka in flera tillfällen för en djupdykning i
hantverket. 
Max antal deltagare: 4 personer.
Tider och kostnad:
Vecka 26–29: Tisdagar kl. 10.00–12.30 
och kl. 14.00–16.30. 
Torsdagar kl. 10.00–12.30 och kl.14.00–
16.30. Kostnad: Vuxna, 400 kr per
gång. Barn, 200 kr per gång.
Bokning och frågor:
elvira.roslund.gustavsson@laholm.se

SKAPA ETT DATORSPEL MED KOMTEK 

KomTek Laholm erbjuder dig som går i 
åk 4 - 9 att lära dig att programmera spel 
i programmet scratch. Under tre dagar 
kommer du att lära dig att skapa ditt eget 
datorspel. Vi samarbetar med organisa-
tionen <hemkodat>.  
Vi möts upp i receptionen på Campus 
Laholm, ingång Skottegränd. 
Under dagen bjuder vi på fika!  
Ni kan välja mellan 4 olika kurser: 
22 juni -24 juni (tis – tors) 10.00 - 12.00 
22 juni - 24 juni (tis – tors) 13.00 - 15.00 
29 juni – 1 juli (tis – tors 10.00 - 12.00 
29 juni – 1 juli (tis – tors) 13.00 - 15.00 
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Anmälan till fredrik.olsson@laholm.se 
Sista dag för anmälan: 15/6. 
Först till kvarn gäller. (Vid anmälan, 
skriv vilken dag ni vill anmäla er till). 
Vill du veta mer? 
Gå in på www.laholm.se/kulturskolan 

SOMMARTEATER PÅ KULTURSKOLAN  

Vill du ha en utmaning? Var med och 
arbeta med en häftig pjäs som vi sätter 
upp på 10 dagar. Därför är det viktigt att 
du är med varje dag, framför allt sista 
veckan. Tempot på kursen är högt och 
det krävs att du verkligen är intresserad, 
vill och är motiverad.  
Detta är en rolig upplevelse för livet för 
dig som vill vara kreativ sceniskt och det 
är gratis. Slutprodukt är filmen.  
Du kommer få lära dig teaterteknik och 
hur du blir bättre skådespelare, prova 
skådespeleri på film, koreografi, fysisk 
teater och mycket mer.  
Vi jobbar på campus Laholm samt ute 
på scenen i stadsparken. På så sätt kan 
vi njuta av sommarvädret och vi jobbar 
covidsäkert. Lunch tar du med dig själv 
(mikro och kyl finns på Campus). 
Måndag - Fredag 28 juni – 8 juli (v26-27) 
Tider: 9.00 – 15.00  
Ålder: Åk 6 – 9 (du som precis gått ut) 
Ingår: Du får fika/mellis varje dag och en 
snygg t-shirt. 
Maila Anna på anna.dror@edu.laholm.se  
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Berätta om dig själv och skicka med 
filmklipp där du spelar upp ex en dikt, en 
scen ur film med sång, dans, akrobatik 
eller när du spelar något instrument. 
Glöm inte t-shirtstorlek. Har du frågor? 
Gå in på www.laholm.se/kulturskolan 

KOMTEKUTFLYKT FÖR TJEJER  

Under en heldag i Halmstad tillsammans 
med enbart tjejer får du testa program-
mering, laserskärare, 3D-printing och 
lödning. Vi umgås, har kul och varvar fika 
och lunch med massor av skratt och nya 
upptäckter. Efter dagen kommer ni att få 
ta med er det ni tillverkat. 
Du behöver inte tidigare haft kontakt 
med teknik, men du är nyfiken på att 
testa nya saker. KomTek-utflykten är 
gratis. 
Då ingår resa, fika och lunch för alla del-
tagare. Vi har två tillfälle med begränsat 
med platser (vid anmälan, skriv vilken 
dag ni vill anmäla er till). Först till kvarn 
gäller. Senaste anmälan 16 juni.  
Ålder: åk 5 – 6 
Onsdag 23 juni 
Onsdag 30 juni  
Vi samlas vid Campus Laholms huvud-
entré för avfärd till Halmstad 9:00. 
Vi är hemma igen 17:00. 
Anmälan görs till fredrik.olsson@laholm.se 
Vill du veta mer? 
Gå in på laholm.se/kulturskolan 
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SOMMARLÄSNING 
6 juni–17 augusti

Varje bok är en resa. Låt biblioteket vara 
din ”resebyrå” i sommar och låt böcker-
na ta dig med jorden runt. Om du läser 
10 böcker i sommar så får du en bok 
av oss. Fyll i vilka böcker du läst i din 
läslogg som finns att hämta på alla våra 
bibliotek och lämna den till ditt bibliotek 
senast 17 augusti. Vet du inte riktigt vad 
du vill läsa? Fråga personalen eller gå in 
på vår webb för boktips.

NY WEBBPLATS!

Biblioteken i Laholm har lanserat en ny 
webbplats! Här kan du hålla dig uppdate-
rad om öppettider och annan viktig infor-
mation och även hitta boktips och info om 
olika evenemang. Se bibliotek.laholm.se

SKAPA DITT EGET SOMMARSPEL 
20–22 juli kl. 14.00-16.00 

Har du läst en spännande bok i sommar? 
Önskar du att den hade fortsatt? Under 
3 dagar på sommarlovet kan du koda ett 
datorspel inspirerat av boken där du själv 
bestämmer vad som ska hända. Tillsam-
mans kommer vi på olika spelidéer utifrån 
böckerna och utvecklar ett färdigt dator-
spel. Du deltar hemifrån och du behöver 
en dator med internetuppkoppling. 
Skapa gärna ett Scratch-konto i förväg. 
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Tisdagen den 20 juli - torsdagen den 22 
juli, klockan 14–16. Från 12 år. 
Föranmälan till koda@hemkodat.se, skriv 
”Laholm Sommarboken” i ämnesraden.

BYGG SNYGGT I MINECRAFT! 
Måndag 14 juni kl. 14-16. Från 9 år.

Är du också trött på hus som är byggda 
med jord och ser ut som skokartonger?  
Passa då på att anmäla dig till vår work- 
shop i Minecraft där du kommer få tips 
och tricks på hur du kan bygga snyggare 
hus som kan imponera på dina kompisar! 
Vill du joina vår värld behöver du Mine-
craft Java Edition. Du deltar hemifrån 
och du behöver en dator, internetupp-
koppling, ett Minecraft-konto och Mine-
craft nerladdat på din enhet.  
Föranmälan till koda@hemkodat.se, skriv 
”Laholm Minecraft” i ämnesraden

LÄR DIG SKAPA SPEL I ROBLOX! 
Onsdag 16 juni kl. 14-16. Från 10 år

Gillar du att spela Roblox? Då kanske 
du också är nyfiken på hur du bygger en 
egen bana i Roblox. Du som har fyllt 10 
år kan joina en digital workshop där du får 
prova att skapa egna spel i Roblox studios 
tillsammans med ungdomarna från Hem-
kodat. Du deltar hemifrån och du behö-
ver en dator, internetuppkoppling, en 
Roblox-inloggning och Roblox studio 
(ladda ner gratis på roblox.com/create). 
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Föranmälan till koda@hemkodat.se,
skriv ”Laholm Roblox” i ämnesraden

BOKSTAVSJAKTEN 
för dig som är 7–11 år

En utomhusaktivitet där det gäller att hitta  
bokstäverna och lösa gåtan. Du kan vinna  
böcker och biobiljetter. Startkort finns på 
Laholms stadsbibliotek fr.o.m. 21 juni. 
Sista inlämningsdag 17 augusti.

DIGITALA TEXTSAMTAL 
Onsdag - 21/7, 28/7 och 4/8 kl. 13-14 

De första 5 anmälda får varsin bio- 
biljett! Vill du vara med tillsammans med 
andra och lyssna på och prata om olika 
texter? Vi i personalen läser högt för er 
som deltar och efteråt pratar vi tillsam-
mans om hur vi upplevde texten.  
Syftet med textsamtalen är att prova på 
att använda texter som ett sätt att förstå 
känslor och tankar, både hos sig själv  
och andra. Vi riktar oss till dig mellan  
14 och 24 år och med denna inbjudan vill 
vi välkomna just dig till våra textsamtal! 
Du behöver inte läsa eller förbereda dig 
innan, och det är helt gratis att vara med.  
Du behöver en högtalare och mikrofon. 
Kamera är valfritt att använda.  
Du ansluter via Teams. Vi skickar en länk 
när du anmält dig via mejl till:  
petra.ljungberg@laholm.se 
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BIBLIOTEKETS BOKCYKEL HAR ANLÄNT

Bibliotekets senaste tillskott är en fantas-
tiskt fin lådcykel med illustrationer skapa-
de av Frida Talik. Vi hoppas att restriktio-
nerna lättar i sommar så att vi ska kunna 
ge oss ut på turné i Laholm och omnejd 
med cykeln fullproppad av böcker, boktips 
och aktiviteter. Håll utkik på vår hemsida:  
bibliotek.laholm.se och i våra sociala 
medier!

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER!

www.facebook.com/bibliotekenilaholm
Instagram: com/minusett_laholm eller 
sök på ”Laholms bibliotek” på Youtube

HAVSFISKETUR MED RÅÅBÅTARNA 

Är du 13-15 år och vill testa fiske-
lyckan på havet? Häng då med oss till 
Helsingborg, Råå och en fyratimmarstur 
med vår chartrade båt! 
Vi har begränsat antal platser så det är 
först till kvarn som gäller. 
När: fredag 19/6 klockan 10.30-18.00
Kostnad: Gratis
Kontakta: Kalle Hansson 070-277 27 93, 
Patrik Ekström 070-300 37 73.
Anmälan: Målsman anmäler dig via 
e-mail till patrik.ekstrom@laholm.se
Namn och telefonnummer på ungdom 
och målsman i anmälan.
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SUPÄVENTYR 

Är du 13-15 år och vill hänga på ett 
roligt dagsäventyr?
Vi kommer paddla på SUPar (liknande 
surfbrädor) längs med Lagan, slutmålet är 
Lagans mynning.
Mer information får du vid anmälan.
Vi har begränsat antal platser så det är 
först till kvarn som gäller.
När: 7 juli klockan 12.00-16.00 och 
13 juli klockan 12.00-16.00
Kostnad: Gratis
Kontakt/info: Petra Holm 0790-63 04 08
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
eller samtal till Petra 0790-63 04 08
Namn och telefonnummer på ungdom 
och målsman i anmälan.

FISKE I HJÖRNERED  

Är du 13-15 år och vill ha en heldag med 
fiske i Hjörnered? Vi kommer via båtar 
transportera oss för att få mer chans till 
att fånga gös och gädda.
Vi har begränsat antal platser så det är 
först till kvarn som gäller.
När: 5 juli och 6 juli
Kostnad: Gratis
Kontakt: Patrik Ekström 070-300 37 73
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
till Patrik 070-300 37 73
Namn och telefonnummer på ungdom 
och målsman i anmälan.
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GO-KART LAHOLM

Torsdagen den 5/8 kl 14:00 finns det  
möjlighet att köra go-kart i Laholm.  
Man kör i ca 2 timmar och det är ett så 
kallat XXL-race. Åldersgräns: 15-19 år.
När: Torsdagen den 5/8 kl 14:00 på 
Blåkulla go-kart. Samling där 13.50.
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Emma Vinterstjärna  
070-251 48 77  
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
till Emma Vinterstjärna 070-251 48 77  
Namn och telefonnummer på ungdom 
och målsman i anmälan.

PADELTRÄNING

Vill Du lära dig spela Padel på riktigt? 
Melby padelcenter i samarbete med 
Laholms kommun anordnar träningspass 
under sommaren. Under v 30 och 31 kan 
man boka in sig på tider måndag, tisdag 
och onsdag, 3 pass per dag. 4 platser per 
träningstillfälle. Åldersgräns är 12-15 år.
När: 26/7-28/7 & 2/8-4/8 kl 10.00-11.30, 
12.30-14.00 & 14.00-15.30.
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Daniel@mellbypadel-
center.se
Anmälan: Målsman anmäler dig via mail 
Daniel@mellbypadelcenter.se
Namn och telefonnummer på ungdom 
och målsman i anmälan
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FOTBOLLSGOLF VÅXTORP  

Vill ni vara med och spela fotbollsgolf i 
Våxtorp, anmäl er då och följ med anting-
en måndagen den 21/6 kl 13:00, eller 
tisdagen den 27/7 kl 13:00 vid Våxtorps 
camping. Åldersgräns: 12-15 år Anmä-
lan görs till Daniel/Emma 070-251 48 77 

STAND-UP SKOLA

Älskar ni stand-up comedy? Skulle ni 
vilja lära er hur man gör? Under v 27 kan 
ni ta chansen att gå i ”stand-up skola”. 
Vi avslutar det hela med att ha uppträde 
på stranden på lördag kväll, tillsammans 
med kursledaren Peter Wahlbeck. Tider 
för kursen är måndag till fredag 13:00-
16:00 och sen en avslutningskväll med 
mat på lördagen. Vid anmälan ska man 
kunna vara med alla tillfällena. Ålders-
gräns: 13-19 år. Anmälan görs till Daniel: 
070-251 48 77  
När: Måndag-fredag 5/7-9/7 13:00-16:00 
och avslutning den 10/7 från kl 17:00
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Daniel 070-251 48 77 
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
Daniel 070-251 4877
Namn och telefonnummer på ungdom 
och målsman i anmälan  
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TVÅDAGARS FOTBOLLSLÄGER 
MED KORNHULT/HISHULT FF

Nu är det dags för läger och det kommer 
bli allt från träningspass till sommarrodel. 
Lägret kommer att vara 10.00-17.00 på 
lördagen och 9.00-14.00 på söndagen. 
Alltså ingen övernattning. 
Det bjuds på lunch båda dagarna och 
frukost på söndagen. 
För dig som är 10-14 år. 
Sista anmälningsdag den 16 juni.
När: 19 och 20 juni
Kostnad: Gratis
Kontakt: Kornhult/Hishult FF på facebook.
Anmälan: Sker genom Facebooksidan 

TREDAGARS FOTBOLLSLÄGER 
MED KORNHULT/HISHULT FF

Nu är det dags för läger där dagarna 
kommer att bestå av mycket fotboll men 
det kommer även finnas inslag av andra 
aktiviteter. Lägret kommer att vara 9.00-
15.00 dessa 3 dagar och det bjuds på 
lunch under samtliga dagar. 
För dig som är 6-14 år. 
Sista anmälningsdag är den 1 juli.
När: 27 juli – 29 juli.
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: bot7703@hotmail.com 
eller 070-2980606
Anmälan: bot7703@hotmail.com eller 
070-2980606
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FOTBOLLSSKOLA MED LILLA TJÄRBY IK 
Nu är det dags för fotbollsskola och den 
kommer att anordnas under 3 dagar 
13.00-17.00. På plats kommer man få 
shorts och tröja. 
För dig som är 6-13 år. 
Sista anmälningsdag är den 7 juli.
När: 9 augusti - 11 augusti
Kostnad: Gratis
Anmälan: www.stadiumfotbollsskola.se/
lillatjarby

GOLFTRÄNING SKOGABY GOLFKLUBB 

Nu får du möjlighet att testa på golf och få 
hjälp av en tränare. Det blir 3 tillfällen där 
starten går kl 13.00 från klubben. För dig 
som är 13-15 år.
Det kommer även gå buss enligt nedan; 
Veingeskolan 11.40, Genevadsskolan 
11.50, Hallarsvägen Lilla Tjärby 12.00,
Bättringsvägen Laholm 12.10, Knäreds-
skolan 12.30, Skogaby gk 12.50, Retur 
16.00 omvändrunda
När: 15 juni, 29 juni och 10 augusti.
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Info@skogabygk.se 
Anmälan: Info@skogabygk.se

TESTA PÅ VOLTIGE 
MED LAHOLMS RYTTARFÖRENING  

Nu får du möjligheten testa på voltige 
under 5 tillfällen under sommaren. 
Allt från hur man hanterar hästen på ett 
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säkert sätt till att man utövar gymnastik 
uppe på ryggen av hästen. För 6-15 år. 
När: 20/6 16.00-17.30, 21/6 16.30-18.00, 
28/6 09.30-11.00, 4/7 16.00-17.30, 
5/7 16.00-17,30
Kostnad: Gratis
Anmälan: kontoret@laholmsrf.se 

CYKELUTMANING JUNI MED CYCLING 
ACADEMY SPORT CLUB

Nu har du möjlighet att testa på teknik-
bana, prova mountainbike och landsvägs-
cykel. På plats finns det cykel att låna för 
den som inte har. 
Aktiviteten är mellan 13.00-15.00. 
För dig som är 10-15 år.
När: 28 juni – 30 juni
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: 070-0686589
Anmälan: info@swedencyclingacademy.com

CYKELUTMANING AUGUSTI MED 
CYCLING ACADEMY SPORT CLUB

Nu har du möjlighet att testa på teknikba-
na, prova mountainbike och landsvägs-
cykel. På plats finns det cykel att låna för 
den som inte har. 
För dig som är 10-15 år.
När: 9 augusti – 11 augusti, 13.00-15.00. 
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: 070-0686589
Anmälan: info@swedencyclingacademy.com
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PROVA PÅ PINGIS MED BTK SERVE 

Nu får du möjligheten att prova på pingis 
i Servehallen i Laholm. För 8-15 år. 
När: 2 augusti – 4 augusti kl 15.30-17.30. 
Kostnad: Gratis
Kontakt: www.laholmsbtkserve.se
Anmälan: www.laholmsbtkserve.se 

BARNENS DAG MED SKUMMESLÖVS 
BADORTSFÖRENING

Vi fyller lekplatsen med en massa skoj; 
clowner, ballonger, godisregn, fiskdamm,  
ansiktsmålning och annat roligt. 
Anmäl dig till Käpphästtävling via mejl: 
helena@badortsforeningen.se
Alla barn är välkomna, stora som små! 
Vi avslutar dagen med godisregnet.
När: 16 Juli 
Tid: 14.00-16.30
Kostnad: Gratis
Plats: Ängen vid lekplatsen, Skummes-
lövsstrand

BOW TAG-TÄVLING PÅ ÄNGEN MED 
SKUMMESLÖVS BADORTSFÖRENING

Spökboll” med pilbåge och pil med skum-
gummiboll i toppen. Göm dig bakom luft-
fyllda bunkrar och ”bränn ut” det andra la-
get. Typ Lazerdome. Tävla i lag med 6-8 
personer eller anmäl dig själv och kom 
med i lag på plats. Begränsat antal delta-
gare, anmäl dig snarast men senast den 
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14 juli. Fina vinster utlovas till vinnarna.
När: 16.00 den 21 Juli 
Kostnad: Gratis
Anmälan: helena@badortsforeningen.se 
Plats: Ängen vid lekplatsen, Skummes-
lövsstrand 

ÖVERLEVNADSLÄGER I HJÖRNERED 

Dags för högstadieläger ute i Hjörnered 
men med en tvist. Lägret kommer bestå 
av olika utmaningar som man kommer 
ställas inför som grupp och individuellt. 
Utmaningarna kommer vara att försöka 
vinna, att testa er finurlighet, tålamod och 
om ni kan ta vara på naturens resurser. 
Under resan kommer man individuellt 
samla poäng som kommer att avgöra 
vinnaren av överlevnadslägret. 
Vem vet? Du är kanske första mästaren 
av överlevnadslägret?
Under lägret kommer vi att bygga egna 
vindskydd ute på öarna som vi kommer 
att sova i. Vi spenderar stor del i kanoter-
na och utomhus hela tiden, så packning 
och kläder efter väder. 
Packningen ska få plats i kanoterna och 
vi paddlar från Knäred. Info vid anmälan. 
När: 14.00 den 15 juni – 11.00 den 17 juni. 
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: 070-0686589
Anmälan: Målsman anmäler dig via 
e-mejl till kalle.hansson@laholm.se
Namn och telefonnummer till ungdom 
och målsman i anmälan.
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TEATERSOMMAR 

Tycker du mellan 10-15 år om att spexa, 
drömmer om att stå på scen och har 
mycket fantasi! 
Då kanske teater är något för dig.  
När: 18.00- 20.00 den 19–21 juli.  
Var: Måndag, tisdag i Blackboxen Campus 
Laholm. Onsdag på Mellby Surfbeach.   
Kostnad: Gratis.  
För kontakt/info och anmälan: Felicia 
Campbell via SMS tel. 0705251412  

BOKCIRKEL PÅ STRANDEN  

Är du mellan 15 och 25 och vill diskutera 
böcker medan du njuter av värmen i en 
hängmatta på stranden. Första gången 
får ni boken Den store Gatsby av F. Scott 
Fitzergerald. Ni får behålla böckerna! 
Arrangeras av Ung i Laholm och 
Biblioteken i Laholm.  
När:  Måndagar 16.00-18.00 den 14/6, 
28/6,12/7, 26/7 och 9/8. 
Var: Mellby Surfbeach, nedanför Koloni-
vägen i Mellbystrand. 
Kostnad: Gratis. 
För kontakt/info och anmälan: Felicia 
Campbell tel: 0705251412 

NUTIDA DANS 

Lär dig Nutida dans med Felicia Knudsen, 
dansare och utbildad på balettakademin. 
Tre dagars workshop för dig mellan 13-19 år.   
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När: 16.00-18.00 den 28–30 juli.   
Var: Blackboxen Campus Laholm.  
Kostnad: Gratis.  
För kontakt/info och anmälan: Felicia 
Campbell via SMS tel. 0705251412   

DANSA AFRICAN FUSION 

Du som är 13–19 år får under två dagar 
lära dig grunderna i dansstilen African 
Fusion.   
När: 16.00-18.00 den 26–27 juli. 
Var: Måndag och tisdag i Blackboxen. 
Campus Laholm. 
Kostnad: Gratis.  
För kontakt/info och anmälan: Felicia 
Campbell via SMS tel. 0705251412  

KAMPSPORT PÅ MELLBY SURF BEACH  

Kampsportsklubbar tillfrågas om att visa upp 
sig på Mellby Surfbeach. Brasilianska jiujitsu 
klubben Flow Martela Arts håller i dagen.   
När: 16.00-20.00 den 18 juli.  
Var: Mellby Surfbeach, nedanför Koloni-
vägen i Mellbystrand.   
Kostnad: Gratis  
För kontakt/info och anmälan: Kristina 
Sahlberg via SMS tel 072-1445949  

KITEKURS MED BÅSTAD KITE 

Lär dig de allra första grunderna i kite-
surfing. Tillsammans med en instruktör får 
du styra en övningskite på land. 13-19 år. 
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Först till kvarn för anmälan.  
När: 15.00-17.00 den 14 juli och 
15.00-17.00 den 21 juli. 
Var: Mellby Surfbeach, nedanför Koloni-
vägen i Mellbystrand.   
Kostnad: Gratis.  
För kontakt/info och anmälan: Kristina 
Sahlberg via SMS tel 072-1445949  

UNG I LAHOLM  PÅ MELLBY SURFBEACH 
Aktiviteter hela sommaren söndag- 
torsdag 16.00-20.00 Vecka 24-32 
 
För dig 13–19 år. Paddla SUP, surfkajak, 
skimboard, spela beachtennis, strand-
fotboll, kajakpolo, beachvolleyboll, träna 
brasiliansk jiujitsu, yoga, capoeira, delta i 
temakvällar, öppen scen, skaparverkstad, 
pop-up events, tävlingar och mycket mer. 
Här kan du njuta en atmosfär i riktig sur-
faranda.
Buss med Hallandstrafiken från Laholm.  
När: söndag -torsdag 16.00-20.00, vecka 
24-32 
Var: Mellby Surfbeach, Stranden nedan-
för kolonivägen i Mellbystrand.  
För kontakt/info och anmälan: Kristina 
Sahlberg via SMS tel 072-1445949  

Återkommande varje vecka:  
Sön-torsd 16.00-17.00 Sommarläsning. 
Läs en bok och lyssna till havet i häng-
mattorna på Mellby Surfbeach. 
Ta med egen bok eller låna på plats. 
I samarbete med Biblioteken i Laholm. 



23

SKRIVARKURS

Vill du skriva manus, en diktsamling eller 
en bok? Då ska du inte missa den här 
kursen med Linnéa Ytterlid, kreativiteten 
och skrivarlusten kommer flöda! 13-19 år.  
När: 18.00-20.00 den 12-14 juli.   
Var: Aktivitetshuset Campus Laholm.  
Kostnad: Gratis  
För kontakt/info och anmälan: Felicia 
Campbell via SMS tel: 0705251412  

FORZA PAINTBALL 

Sugen på lite Paintball? Vi kommer att 
spela det i samarbete med Forza Paint-
ball i Karsefors. Det är ett begränsat antal 
platser, så först till kvarn gäller och akti-
viteten riktar sig till åldrarna 13-19. För 
ungdomar under 15 år krävs målsmans 
godkännande. 
När: 17.00 den 22 juni
Kostnad: Gratis 
Kontakt; Padde Amhliden, 070 254 95 60
Anmälan: Målsman anmäler dig via sms 
till Padde Amhliden, 070 254 95 60
Namn och telefonnummer på ungdom 
och målsman i anmälan.
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HALMSTAD PAINTBALL

Sugen på lite Paintball? Vi kommer att 
spela det i samarbete med Halmstad 
Paintboll och testa på denna färgglada 
sport. Aktiviteten riktar sig till åldrarna 
13-19. Begränsat antal platser, så först 
till kvarn gäller. Vid anmälan under 15 år 
krävs målsmans godkännande. 
När: 17.00 den 6 juli
Kostnad: Gratis 
Kontakt; Padde Amhliden, 070 254 95 60
Anmälan: Målsman anmäler dig via sms 
till Padde Amhliden, 070 254 95 60
Namn och telefonnummer på ungdom 
och målsman i anmälan.

VANDRING OCH ÖVERNATTNING MED 
FRILUFTSFRÄMJANDET LAHOLM 

Häng med på vandring där det kommer 
bli allt från lekar, göra upp eld, sova i 
vindskydd och laga mat utomhus. 
För dig som är 13-15 år. Mer information 
kommer med anmälan. 
När: 14 juli 
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Ingela 0737-850 869
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
till Ingela 0737-850 869 

BADKUL MED JUNIS 177 VÅXTORP 

Häng med till Våxtorps simbassäng och 
bara slappa i poolen. Det kommer bli en 
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massa lekar, vatten och grillat under 
aktiviteten. För dig som är 6-15 år. 
Mer info kommer med anmälan. 
Sista anmälningsdag är den 20 juni.
När: Under sommaren 3 gånger
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Ingela 0737-850 869
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
till Ingela 0737-850 869.

SKATTJAKT JUNIS 177 VÅXTORP 

Häng med på digital skattjakt under som-
maren. Man kommer kunna delta i skatt-
jakten när som under sommaren. För dig 
som är 6-15 år. Mer info med anmälan. 
Sista anmälningsdag är den 20 juni.
När: Under sommaren 
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Ingela 0737-850 869
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
Ingela 0737-850 869 

REGNFILM JUNIS 177 VÅXTORP  

När regnet kommer så blir det film på 
Godtemplargården. Filmträffarna är 
indelade i olika åldrar. 6-15 år. Men info 
kommer med anmälan. Sista anmälnings-
dag är den 20 juni.
När: 2 gånger under sommaren
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Ingela 0737-850 869
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
Ingela 0737-850 869 
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VI HAR RÖRELSE JUNIS 177 VÅXTORP 

En timme om dagen med aktiv rörelse. 
Delta och fyll i ditt rörelseschema för att 
kunna vara med och vinna priser. 
För dig som är 6-15 år. Mer info kommer 
med anmälan. 
Sista anmälningsdag är den 20 juni.
När: Under sommaren 
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Ingela 0737-850 869
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
Ingela 0737-850 869

SOMMARDISKO JUNIS 177 VÅXTORP  

Det anordnas disko på Godtemplargår-
den. Diskona är indelade i olika åldrar. 
För dig som är 6-15 år. Men info kom-
mer med anmälan. 
Sista anmälningsdag är den 20 juni.
När: 2 gånger under sommaren
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Ingela 0737-850 869
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
Ingela 0737-850 869

ÄVENTYRSDAG MED JUNIS 177 VÅXTORP 

En dag i Kungsbygget äventyrspark. 
Efteråt blir det grillkväll på Våxtorps 
Godtemplargård där det blir spel och 
skoj. För dig som är 11-15 år. Men info 
kommer med anmälan. 
Sista anmälningsdag är den 20 juni.
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När: Under sommaren 
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Ingela 0737-850 869
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
Ingela 0737-850 869

FOTOVANDRING MED FRILUFTS-
FRÄMJANDET LAHOLM  

Häng med på vandring där vi fotograferar 
naturen i stort. Under vandringen blir det 
lek och något gott att äta. För dig som är 
7-12 år. Men info kommer med anmälan. 
Sista anmälningsdag är den 20 juni.
När: Under sommaren 
Kostnad: Gratis
För kontakt/info: Ingela 0737-850 869
Anmälan: Målsman anmäler dig via SMS 
Ingela 0737-850 869

ONLINETURNERING

Fredag 9 juli blir det någon form av turne-
ring. Håll utkik på vår discordkanal fritids-
ledare Laholm, för information. 
https://discord.gg/VpmgV2tB69

PROVA PÅ TENNIS

Det är drop-in tid, kom den tid som 
passar dig inom anvisad åldersindelning. 
Ingen anmälan krävs.
Plats: Laholms utomhusbanor intill vat-
tentornet. 
Riktar sig till: åldrarna 6-15 år, indelat 
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i grupper 6-10 år och 11-15 år.
Laholms TK har rack för utlåning och 
bollar ingår. Vid mycket regn och vatten 
på banorna ställs aktiviteten in. Besök 
gärna LTK:s Hemsida, Instagram och 
Facebooksida. Har ni frågor maila till: 
laholmstennisklubb@live.se

Vecka 24: Måndag 6-10 år kl 13.30-
15.30, Tisdag 11-15 år kl 13.30-15.30, 
Onsdag 6-10 år kl 14-17, Torsdag 11-15 
år kl 13.30-15.30. 
Vecka 25: Måndag 11-15 år kl 17-19, 
Tisdag 6-10 år kl 10-12, Onsdag 11-15 år 
kl 17-19, Torsdag 6-10 år kl 10-12. 
Vecka 26: Måndag 6-10 år kl 16-17.30, 
11-15 år kl 17.30-19.

På grönytorna bakom gamla 
Surfside i Mellbystrand (Kust-
vägen 44) blir det som förra 
sommaren ett aktivitetscentrum 
och en mötesplats.

Fritidsbanken kommer att vara 
på plats och låna ut aktivitetsred-
skap, men också anordna spon-
tana aktiviteter och turneringar.

På området finns det också 
bänkar för picknick, boulebanor, 
hoppmatta och fotbollsmål.

Vi finns här 5/7-13/8 2021.
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1. Gå en promenad i naturen där du bor!
2. Gå spring eller cykla minst 2 km i naturen!
3. Ta ett foto av ett djur i naturen!
4. Fika i naturen!
5. Lär dig något om allemansrätten! 
6. Besök en kulturhistorisk plats!
7. Fota något vackert!
8. Sov ute i naturen!
9. Ta med en kompis ut i naturen!

10. Tipsa någon om friluftsbingot!
11. Samla minst fem skräp på en strand!
12. Leta efter mönster i naturen!
13. Känn på vattnet i havet eller i en sjö!
14. Besök ett natur- eller kulturreservat du inte  
varit i!  
15. Häng med på en guidad tur i ett reservat!
16. Se på stjärnhimlen!

Gå, spring 
eller cykla 
minst 2 km i 
naturen! 2

6

12

Fota något 
vackert!

7

Tipsa om 
bingot!

109

4

13
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natur- eller 
kultur
reservat! 14

Häng med 
oss på en 
tur i reser-
vaten! 15

1

16

3

5 8

11

Friluftsbingo
Nedan finns en bingobricka med friluftsaktiviteter som du kan använda som inspiration för 
att komma ut i länets vackra natur.

Foto från Länsstyrelsen, Mostphotos, Barbro Strömqvist och Kill Persson 

Med bingot vill vi bjuda på inspiration för att ge dig ut och njuta lite extra i 
naturen. Kryssa i minst en rad, eller varför inte hela brickan och visa upp den 
på Laholms turistbyrå för att få en liten gåva. Ut och njut!

FRILUFTSBINGO
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Mellby Surfbeach 
GAMLA KRUKMAKERIET

SOMMAREN 2021

Jakten på Lagaholmsmysteriet

Märkliga saker händer i Laholm.  
Dolda krafter kommer upp till ytan, 
dåtid blir nutid. Hjälp Filippa och 
Amina att hitta de bortglömda pus-
selbitarna som tar er till en magisk 
plats med en kista fylld med, ja vad 
då? Nu har du och din familj möjlig-
het att delta i sommarens spännande 
kulturäventyr!

Anmälan görs till turistbyrån i 
Laholm, tel 0430 154 50 eller 
turist@laholm.se där ni också  
hämtar ert första paket.  

Ålder: 7-12 år, ett äventyr för 
hela familjen.
Datum: 28 Juni-23 Juli.

Kostnadsfritt.
Begränsat antal platser.

turist@laholm.se | 0430-154 50 | facebook.com/gamla.krukmakeriet   
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Mellby Surfbeach 
Aktiviteter hela sommaren 
söndag - torsdag 16.00-20.00 
Vecka 24 - 32  
I sommar finns Ung i Laholm i aktivi-
tetscontainern nedanför Kolonivägen i 
Mellbystrand. Hela sommaren kommer 
det att arrangeras strandaktiviteter och 
pop-up events för er mellan 13-19 år. 

Paddla SUP, surfkajak, skimboard, spela 
beachtennis, strandfotboll, kajakpolo, 
beachvolleyboll, träna brasiliansk jiujitsu, 
yoga, capoeira, delta i temakvällar, öppen 
scen, skaparverkstad, pop-up events, täv-
lingar och mycket mer. 

Här kan du njuta en atmosfär i riktig sur-
faranda.Buss med Hallandstrafiken från 
Laholm.  

Veckans program och aktiviteter delas på 
Ung i Laholms facebook och instagram. 

Läs en bok och lyssna till havet i våra 
hängmattor. I samarbete med Biblioteken 
i Laholm. Sommarläsning hela sommaren 
sön-torsd 16.00-17.00  
 
Var: Mellby Surfbeach, Stranden nedanför 
Kolonivägen i Mellbystrand.  
För kontakt/info och anmälan: 
Kristina Sahlberg via SMS tel 072-1445949  

instagram.com/ungilaholm | facebook.com/ungilaholm

Ung i Laholm på
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