
Höstlov 2019  
Karlshamns kommun



Äntligen!
Snart är det dags för ett nytt härligt höstlov.
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 Sara Widesjö via telefon 
0454-818 83 eller e-post sara.widesjo@karlshamn.se

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

Måndag 28 oktober och onsdag 30 oktober 
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 i ”gamla Tennishallen” under våra prova-på-dagar. 
Tränare finns på plats för hjälp och frågor. Tänk på att ta med gympaskor och 
vattenflaska. Racket finns att låna.

Måndag 28 oktober kl 10.00-14.00
Tisdag 29 oktober kl 10.00-14.00

Vid frågor kontakta Wilma, tel 0706-44 41 54

Badminton



Bodekull Bowlingklubb anordnar höstlovsaktivitet i Karlshamns bowlinghall. 
Aktiviteten är öppen för dig som går i årskurs 1 eller äldre.

Tisdagen den 29 oktober 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 28 oktober kl 09.00-11.00
Onsdag 30 oktober kl 09.00-11.00  

Anmäl dig till Lennart Carlsson, tel 0702-70 27 41

Välkommen att prova på luftgevärs- och luftpistolsskytte under 
höstlovet 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 29 oktober kl 17.00-20.00
Torsdag 31 oktober 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



Kultur

KULtur HÖSTLOV 2019
Breakdance, streetdance & beatbox
Gratis höstlovsläger med Freestyle Phanatix
Ett roligt och spännande läger för mellanstadiet, för både dig som är 
nybörjare och dig med erfarenhet.

Deltagarna får leka och prova sig fram till nya 
rytmer och rörelser. Du får veta mer om den 
spännande musikkultur och livsstil som hiphop 
är. Kall matsäck och vattenflaska medtages 
och klädsel som du kan röra dig i. Freestyle 
Phanatix är nordens största hiphop-kollektiv.

Måndag 28/10 och tisdag 29/10 kl 09.30-14.00 Lokstallarna

Begränsat antal platser. Först till kvarn. Anmälan senast 20/10 och mer info 
ida.gorsch@regionteatern.se

Arr: Regionteatern Blekinge Kronoberg i samarbete med Karlshamns kommun och 
Region Blekinge

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

Troll, troll, troll - Berättarföreställning på biblioteket
Har ni hört att det bodde troll i skogarna här omkring för länge sedan? Tror ni att de 
fortfarande finns kvar? Jag ska berätta vad jag tror och vad jag har hört av flickan 
som en gång mötte ett troll. Jag som berättar heter Anke Fandrey och jag älskar att 
berätta sagor.

Måndag 28/10 kl 09.00 Hällaryds bibliotek och kl 12.30 
Stenbackabibliotek, Asarum
Tisdag 29/10 kl 10.00 Karlshamns stadsbibliotek
Onsdag 30/10 kl 10.00 Svängsta bibliotek

För barn 7-9 år. Gratis och öppet för alla men platsbokning fr o m 
21/10 tfn 0454-812 30.

Arr: Kultur Karlshamn i samarbete med Region Blekinge

Foto: Badi Berber 



Kultur

Tumult i trollvärlden
Parcivalteatern 
En föreställning med dockor och dans om fyra stortroll som vänder upp 
och ner på världen i strid om makten. Som tur är tar en enkel piga, Mia 
Vallarepia, ansvaret och visar mod och klokhet. 

Onsdag 30/10 kl 15.00 Lokstallarna 

För barn mellan 4-9 år, speltid ca 50 min.
Biljetter 70:- För mer info och biljettköp se 
www.riksteatern.se/karlshamn  Biljetter säljs 
även på Stora Coop och Lundins Bokhandel.

Arr: K-hamns Riksteaterförening med stöd av 
Kultur Karlshamn. Studieförbundet Vuxenskolan

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

Skapa ett spöke med lysande detaljer på Digilabb
Inför Halloween gör vi egna spöken med ögon som lyser i mörkret. Vi använder 
koppartejp, dioder och batterier för att väcka spökena till liv. Buuu…

Måndag 28/10 kl 14.30-16.30 Digilabb, Stenbacka bibliotek

Passar barn 6-12 år. Gratis och öppet för alla men platsbokning 
fr o m 24/10 bibliotek.karlshamn@karlshamn.se eller tfn 0454-
812 30. OBS inget öppet labb på Digilabb denna dag.

Arr: Kultur Karlshamn 

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

Prova på schackspel i Citygallerian
Kom och möt Karlshamns Schacksällskap och prova på att spela.

Onsdag 30/10 kl 10-15 och fredag 1/11 kl 10-15. Gratis och 
öppet för alla, drop-in.

Arr: Karlshamns Schacksällskap, Kultur Karlshamn

Bild Foto: Daan Sijbring



Kultur

Mangaworkshop med Natalia Batista
Vill du lära dig skapa dina egna mangafigurer? 
Proffset Natalia Batista, som skapat serierna Mjau! och 
Sword Princess Amaltea, lär ut grunderna i hur man 
tecknar mangafigurer, och ger smarta tips och tricks 
så att du blir bättre på att rita!

Onsdag 30/10 kl 11.00-13.00 Stenbacka bibliotek 
och kl 14.00-16.00 Stadsbiblioteket Karlshamn

För 9 år uppåt. Gratis men begränsat antal platser. 
Platsbokning fr o m 21/10 tfn 0454-812 30

Arr: Kultur Karlshamn i samarbete med Region Blekinge

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

Färg- och Formverkstaden i Lokstallarna
Måla, teckna, skulptera och klipp. Släpp loss i vår verkstad!

Tisdag 29/10 kl 16.00-18.30. 

För barn från 6 år och uppåt. 
Gratis och Drop-in. För info 0454-812 30

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur Karlshamn

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

Små Troll i tur och retur-verkstan
Tillsammans tillverkar vi småtroll i textila material.
Material och handledare finns på plats. 

Torsdag 31/10 kl 10-12 Stadsbiblioteket Karlshamn 
Barnavd.

För barn från 7-10 år. Gratis och Drop-in. Fritidsgrupper i mån 
av plats.

Arr: Slöjd i Blekinge, Kultur Karlshamn med stöd av Region Blekinge



Kultur

Magiska hatten
Malin Nilsson & Olof Löfgren
Magiker Malin Nilsson har packat 
trolleriväskan, kammat glitterridån 
och putsat sina kängor. Hon är redo 
att stövla in på scenen och skapa en 
magiupplevelse tillsammans med dig! 
Fingerfärdiga trick, hemmabyggda 
illusioner och roliga mysterium! 

Söndag 3/11 kl 16.00 Folkets Hus 
Karlshamn

För barn från 5 år och alla andra! Biljetter 70:-, mer info tfn 0454-318 35

Arr: Folkets Hus Karlshamn och Folkets Hus och Parker      

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

Lilla Kulturdagen 9/11 kl 13-17 i Lokstallarna
Stor familjedag med Teatersmedjans 
barngrupper på scen, Kreativum på plats, 
Ficklampslabyrint, pyssel, verkstäder, 
sagor, musik och fika för hela familjen. 
Dagen avslutas med musikföreställningen 
”Mellodinosauriefestival” med Pappa 
Kapsyl. Program finns på www.karlshamn.
se se under bibliotek och kultur och på 
biblioteken i slutet av oktober. 

Fri entré för alla.

Arr: Kultur Karlshamn i samarbete med 
Teatersmedjan, Kreativum, Regionteatern 
Blekinge Kronoberg, Region Blekinge m fl 
och med stöd från Musik i Blekinge



Kultur

Läslov på biblioteken
Under lovet kan du låna böcker, hyra filmer, 
läsa tidningar, använda datorer och delta i 
läslovstävling på biblioteken i Karlshamns 
kommun.

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 10.00-15.00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Läshörnan öppnar kl 08.00 på vardagar.

Stenbacka bibliotek 
Måndag kl 13.00-19.00
Tisdag kl 15.30-19.00
Onsdag kl 10.00-17.00
Torsdag kl 10.00-17.00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Meröppet: Måndag-fredag kl 15.00-22.00,
lördag-söndag kl 08.00-22.00

Hällaryds bibliotek 
Måndag kl 15.00-19.00
Tisdag Stängt
Onsdag kl 09.30-11.30, 12.30-15.00
Torsdag kl 14.00-19.00
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 15.00-19.00
Tisdag Stängt
Onsdag kl 10.00-12.00, 13.00-17.00
Torsdag kl 15.00-19.00
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Meröppet: Måndag-söndag kl 08.00-22.00



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:

Tisdagar kl 18.30-20.00 (träning för dig som är 8 år eller äldre)
Torsdagar kl 18.30-20.00 (träning för dig som är 8 år eller äldre)
Söndagar kl 17.00-18.00 (knatteträning för dig upp till ca 8 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 höstlovet. Vi finns på översta våningen i Väggahallen. 
Ingen föranmälan krävs.

Måndag 28 oktober kl 17.30-20.00
Onsdag 30 oktober kl 17.30-19.30
Fredag 1 november 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 höstlovet.  
På Lilla banan på Jössarinken får du prova på att åka skridskor tillsammans med 
våra ledare.

Måndag 28 oktober kl 10.00-11.00
Onsdag 30 oktober kl 11.00-12.00
Fredag 1 november kl 11.00-12.00

Mer information: www.morrumskonstakning.se

Konståkning



Välkommen in i biomörkret med massor av bra film! Film är bäst på bio!"

Bio



Kreativum

Höstlov på Kreativum
– en värld av upptäckter vecka 44

Våra aktiviteter hittar du på
kreativum.se



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 

 

 
 

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 31 oktober 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.

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

Tisdag 29 oktober  kl 10.00-12.00
Torsdag 31 oktober  kl 13.00-15.00

För mer information: www.ihrebtk.se/Bordtennissektionen 

Bordtennis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

Folkdans & vävning

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

Onsdag 30 oktober 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. 
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 

 

 
 



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!

Karlshamns Bågskytteklubb  |  Tel: 070-536 17 33  |  Mail: info@karlshamnsbsk.se  |  facebook.com/karlshamnsbsk

Väggahallen, Tredje våningen.
Tisdag  19/2 kl.  17.30-19.00
Torsdag 21/2 kl.  17.30-19.00

Telefon: Roger Mauritzon, 0705 - 361 733
  Jonathan Håkansson, 0701 - 498 212 
Mailadress: info@karlshamnsbsk.se
Webbplats: karlshamnsbsk.se
Facebook:  facebook.com/karlshamnsbsk

Karlshamns Bågskytteklubb välkomnar 
alla som vill prova på bågskytte
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att prova på skytte med båge och pil!
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Väggahallen, tredje våningen.
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Ridning

  

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! 

 

Höstlov på ridskolan 2019 

Tisdag 29/10 Käpphästhoppning kl 13.00- ca 15.00 
Samling på stallplan. Ta med egen käpphäst. Alla åldrar är 
välkomna. Kostnadsfri, ingen föranmälan krävs 

Torsdag 31/10 Morgon i stallet kl. 07.00 – 10.00 
Vill du vara med och lära dig vilka rutiner som gäller vid 
morgonstalltjänsten. Vi fodrar, släpper ut, mockar och gör fint i 
stallet åt hästarna tillsammans. Därefter avslutar vi med en 
gemensam frukost. Kostnad: 50 kronor, betalning på plats med 
swish. Föranmälan krävs till ridskolan@karlshamnsridklubb.com 
senast den 28/10. 

 Prova på ridning kl. 10.00 – 11.00 
För barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer. Kostnad: 150 
kronor/30 min, betalning på plats med swish. Föranmälan krävs 
till ridskolan@karlshamnsridklubb.com senast den 28/10.  

Välkommen med din anmälan! 
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 0454-103 02.  

Karlshamns Skytteförening ger dig möjlighet att prova på 
luftgevärsskytte vid Skyttestugan som ligger vid Svarte Mosse 
i Långakärrsområdet bakom vattentornet/resecentrum. 
Aktiviteten är för dig som är 7 år eller äldre (9 år rekommenderas).

Onsdag 30 oktober 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



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 höstlov!



Skapardag

högstadiet och gymnasiet

Ledare: 
Kicki

Kicki mail: kristina.nilsson@utb.karlshamn.se

Plats: 
KFUM Annexet,
Rådhusgatan 14, 

Karlshamn

Tid: 
Måndag 28/10 2019

kl. 12.30 – 16.30

Höstlov



Tjejöppet på Annexet

Höstlo
v

För dej på högstadiet och gymnasiet

Välkommen

Kicki o Lotta

Torsdag 31 oktober kl. 15.00 – 18.00
Tjejöppet

på Annexet Rådhusgatan 14, Karlshamn



Amerikansk Fotboll

Prova på Amerikansk Fotboll under höstlovet. 
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 30 oktober kl 15.00-17.00, drop-in  
Väggahallen B-salen

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 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Sportlovs-lan 2020



Väggabadet

Våra öppettider under lovet:

Måndag
Kl 10.00-19.30 Allmänt bad 

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

Onsdag
Kl 09.00-10.00 Motionssim
Kl 10.00-19.00 Allmänt bad 
(-20.30 i övriga bassänger)
Kl 19.00-20.00 Vattengympa 
intensiv

Ovan nämnda tider är när bassängerna stänger. 
Kassan stänger 30 min innan (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)

Bowling

 

 

 

Passa på att utmana dina 
kompisar, mamma, pappa 

eller någon annan i bowling 
under höstlovet!  

All info om priser och 
öppettider hittar ni på 

www.karlshamnsbowling.se 

Torsdag
Kl 06.30-10.00 Motionssim
Kl 10.00-20.30 Allmänt bad

Fredag
Kl 09.00-10.00 Motionssim
Kl 10.00-19.30 Allmänt bad

Lördag
Kl 10.00-16.00 Allmänt bad

Söndag
Kl 10.00-16.00 Allmänt bad



Skridskoåkning

Teater

Läskig filminspelning – skriv, sminka, agera Gör din 
egen skräckfilm tillsammans med Teatersmedjan. Under 
tre dagar träffas ni för att testa sminkning, planera och 
genomföra filminspelningen. Är du född 2006-2008 och 
har modet?

Måndag 28 oktober-onsdag 
30 oktober, filmvisning söndag 
3 november. Plats: Lokstallarna, 
Prinsgatan 43, Karlshamn

OBS! Begränsat antal platser! Först 
till kvarn. Är du yngre eller äldre 
men intresserad? Anmäl dig så 
tar vi in i mån av plats efter sista 
anmälningsdag.

Välkommen med din anmälan till 
sofia@teatersmedjan.se senast den 
23 oktober.

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

gäller hittar du på kommunens hemsida.



Denna något udda kombination finns att prova på under höstlovet. 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 28 oktober: kl 11.00-12.30 För dig i åk F-3
   kl 12.30-14.00 För dig i åk 4-9
  
Tisdag 29 oktober: kl 11.00-12.30 För dig i åk F-3
   kl 12.30-14.00 För dig i åk 4-9
  
Onsdag 30 oktober: 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
kampsport under höstlovet.

Måndag 28 oktober kl 19.00-20.00
Onsdag 30 oktober kl 19.00-20.30

Folkets Hus källarlokal 
på Rådhusgatan 14 i Karlshamn.

Från 13 år och uppåt.

Kontakt:
info@karlshamnsaikido.se
Tränaren, tel 073-836 78 77
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 3 november kl 12.00-16.00 på Fear No Paints bana i Stilleryd. 
Vägbeskrivning hittar ni på www.fearnopaint.net

I ett testpaket ingår skyddsoverall, 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 minst en 
målsman med, eller tar du med en lapp som ska skrivas under av målsman och som 
du tar med så vi vet att du får spela. Lappen kan du hitta här: www.fearnopaint.net 
(klicka på ”Under 18 år” och ”formulär för utskrift”).

	



Fritidsgårdarna



Fritidsgårdarna

FISKELÄGER  MED

ANNEXETS  FRITIDSGÅRD

 

 

FÖR  DIG  PÅ  HÖGSTADIET  

OCH  GYMNASIET

 

DATUM :  28 -30 /10

PLATS :  ANNEXETS  FRITIDSGÅRD

START :  KL .  7 .45  28 /10

KOSTNAD :  250 : -

 

UNDER  3  DAGAR  KOMMER  VI  

FLUGFISKA ,  FISKA  GÄDDA  I  HAVET  

SAMT  FISKE  I  INSJÖ  MED  BÅT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRESSERAD  OCH  VILL  VETA  MER? !

KONTAKTA :  JOHAN  JÖNSSON

JOHAN .JONSSON@UTB .KARLSHAMN .SE

MOBIL :  0454 -574469

 

BEGRÄNSAT  ANTAL  PLATSER ! !

 

 



Badminton

Välkommen att prova på badminton – världens snabbaste racketsport! 
Mörrums Badmintonklubb bjuder under höstlovsveckan 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 28 oktober kl 09.00-12.00
Onsdag 30 oktober kl 09.00-12.00
Fredag 1 november 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 höstlovet. 
Föreningen har sina duktiga ungdomar på plats i Vägga B-hall som ledare. 
Kom i träningskläder och ta med vattenflaska.
Ingen föranmälan krävs.

Tisdag 29 oktober kl 10.00-12.00

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

Kom och prova vår populära dans. Ett roligt danspass för både killar och tjejer.

Måndag 28 oktober
Kl 10.00-11.00 för dig mellan 6 och 9 år

Instruktör: Lovisa Wetterholt
Plats: Le Piqué Dansstudio, Vekerumsvägen 251 i Stilleryd
Anmälan med namn, ålder och telefonnummer skickas till lovisa@lepique.se senast 
söndagen den 27 oktober. Begränsat antal deltagare och vi behöver minst vara tio 
anmälda för att passet ska genomföras. 

Vid frågor maila info@lepique.se

Dans



Disco



SKATEHALLEN 
I SVÄNGSTA

Öppettider under 
höstlovet:
Söndag 27/10 kl 12-18
Måndag 28/10 kl 17-21
Tisdag 29/10 kl 13-21
Onsdag 30/10 kl 17-21
Torsdag 31/10 kl 17-21
Fredag 1/11 kl 17-21
Lördag 2/11 kl 15-19
Söndag 3/11 kl 12-18

Skateboard



Utbildningsförvaltningen
Fritidsgårdarna

KARLSHAMNS KOMMUN

Rådhuset, Kungsgatan 27
374 81 Karlshamn

Telefon: 0454-810 00
karlshamn.se


