Under sommarlovet ordnas det
Lär Dig Segla

aktiviteter!

Sommarkul v.32 med
kreativt skapande
Tis-fre 8-11/8
kl. 09.00-12.00 (6-12år)
kl. 13.00-16.00 (13-16år)

SEGLARLÄGER FÖR KILLAR OCH TJEJER
Vid Svedåns hamn i Baskarp
Under sommarlovets tre första dagar anordnar
Sveduddens båtklubb (SBK), i samarbete med Habo
kultur och fritid, ett seglardagläger för killar och tjejer.
Vi lär oss om segling, sjövett och säkerhet till sjöss
med hjälp av klubbens optimistjollar. Även andra
aktiviteter kan förekomma såsom segling med
radiostyrda båtar, kanotpaddling, segling med stor båt,
bad m. m. Allt beror på vädret.
Tid: 19, 20, 21 Juni. Varje dag mellan kl. 10-17.
Plats: Svedåns hamn i Baskarp
Deltagare: Tjejer och killar födda 2004 till 2008.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men Du måste
kunna simma 50 meter. Flytväst medtages. Flytvästar
kan lånas/hyras genom av Habo kommun vid Habo
camping.
Mat: Klubben bjuder på lunch och mellanmål varje dag
under seglarlägret.
Antal deltagare: Vi har plats för högst 15 killar och
tjejer i seglarlägret. De 15 som anmäler sig först
kommer med. Övriga får vara reserver. Om färre än 8
personer anmäler sig, genomförs inte seglarlägret.
Kostnad: Deltagande i seglarlägret är gratis för
deltagarna
Anmälan: Anmälan görs senast den 31 maj till SBK:s
sekreterare Annelie Landh, tel. 0706 946815, e-.post
annelie.landh@habokommun.se eller ordförande
Jörgen Svedbom, tel. 0707 334755, e-post
jorgen.svedbom@ju.se
Frågor: Eventuella frågor om lägret besvaras av
Annelie Landh eller Jörgen Svedbom

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN
TILL SEGLARLÄGRET!

Det här är en kostnadsfri sommaraktivitet. Vi jobbar
med färg och form på olika material. Du kommer
också få lära dig hur man blandar färger och hur du
använder dig utav olika målartekniker. Under veckan
får vi möjlighet att designa var sin stol som sedan
kommer att finnas i Techne Konstförenings lokaler på
Spinnet. Här släpper vi loss kreativiteten och skapar
efter en egen design!
Vi träffas i Techne Konstförenings lokaler på Spinnet
Max 10 deltagare, först till kvarn..
OBS!
Ha på dig oömma kläder!
Anmälan direkt på webben
eller till Ulrika Florin på
tel: 076-180 79 08
e-mail: ulrika.florin@abf.se

Årets Nyhet!
Alla elever i åk F-9 som går i Habo kommuns
skolor får i år ett ”Sommarlovskort”
som gäller mellan 16 juni-21aug
Vid uppvisande av detta kort på Attarpsbadet
eller Slättens IP Minigolf är det gratis!

Under sommarlovet ordnas det

v.25
Mån 19/6

Gustavsvik Äventyrsbad i Örebro

v.26
Mån 26/6

Avresa kl. 08.00 åk 4 -9
Hemma kl. 18.00
Egen matsäck! Simkunnighet!

Tis 20/6

Isaberg Höghöjdsbana & bad

Avresa kl.14.00 eller kom direkt
Hemma/slut kl.16.00 åk 4 -6
Avresa kl.17.00 eller kom direkt
Hemma/slut kl.20.00 åk 7 -9

Ons 21/6

Skara Sommarland
Avresa kl. 09.00 åk 4 -9
Hemma kl. 18.30
Lunch ingår + Eget fika!

Tors 22/6

Tis 27/6

Utflykt till Hjo bad, minigolf m.m.
Avresa kl. 09.00 åk 4 -9
Hemma kl. 15.00
Egen matsäck!

Paintball & Bumperball Camp Extreme
Avresa kl. 17.00 åk 7 -9
Hemma kl. 21.00
Grillad korv ingår!

Ons 28/6

Ridning på Islandshästar
Avresa kl. 15.00 åk 4 -9
Hemma kl. 19.00
Fika ingår!

v.27
Tis 4/7

Fiske på Hökensås
Avresa kl. 14.00 åk 4 -9
Hemma kl. 23.00
Grillade hamburgare ingår!
Egen fiskeutrustning i första hand,
men vi kan hjälpa till att lösa det.

Kanotpaddling
Avresa kl. 08.00 åk 4 -9
Hemma kl. 15.00
Lunch & Fika ingår!

Äppelvikens äventyrspark i Gränna
Avresa kl. 14.00 åk 4 -9
Hemma kl. 21.00
Egen matsäck!

Avresa kl. 07.30 åk 5 -9
Hemma kl. 15.00
Grillad korv & fika ingår!

Frisbeegolf i Habo

aktiviteter!

Ons 5/7

Tibro Skatepark
Avresa kl. 14.00 åk 4 -9
Hemma kl. 21.00
Grillad korv ingår!

En skriftlig anmälan från vårdnadshavare krävs (hämta särskild lapp på
Fritidsgården eller skriv ut från www.habokommun.se)
OBS! Begränsat antal platser till varje aktivitet.
Vi hoppas på varmt och soligt väder. Då en del aktiviteter är lite mer krävande än andra rekommenderar vi att man tar
med matsäck/fika efter behov. Det kan även vara lämpligt att ha med fylld vattenflaska. (även om det i en del aktiviteter
ingår mat & dryck) Självklart kläder efter väder, till vissa aktiviteter kan det vara bra att komma ihåg badkläder!

Anmälan tas emot tidigast 29 maj kl. 13.00
För mer info ring Fritidsgården 036-4428110

För mer info se lovprogrammet, begränsat antal platser på aktiviteterna!
Jag vill anmäla till följande aktiviteter:
v.25
Mån 19/6

Gustavsvik Äventyrsbad Örebro Simkunnighet!

Tis

20/6

Isaberg

20/6

Frisbeegolf i Habo

Ons 21/6

Skara Sommarland

Tors 22/6

Kanotpaddling

22/6

Utflykt till Hjo

*
*
*
*
*
*

v.26
Mån 26/6 Äppelvikens äventyrspark
Tis

27/6 Paintball & Bumperball

Ons 28/6 Ridning på Islandshästar

*
*
*

v.27
Tis

4/7

Ons 5/7

Fiske på Hökensås
Tibro Skatepark

*
*

Barnets namn:

______________________________________

Telefon:

______________________________________

Årskurs:

______________________________________

Vårdnadshavarens underskrift: ______________________________________
Telefon:

______________________________________

