
Fritid & Kultur

PROVA PÅ PIMPELFISKE
Vid Abborrtjärnen tillsammans med Älvsby Sportfiskeklubb. 
För åldrarna 6-15 år. Alla är välkomna, gärna med vuxet sällskap!

Måndag 7 mars: 09.00-11.30 – Grupp 1
 12.00-14.30 – Grupp 2

www.alvsbysportfiske.se. Koordinater: N 72877797 E 769222. 
Kör mot Storsund, sväng höger vid en brun stuga, där finns 
en skylt. Vi bjuder på lunch!

Anmälan sker via mail till tobias.hellman@sportfiskarna.se
I mailet ska det finnas med namn på deltagare, antal deltagare, 
ålder samt erfarenhet av fiske.

BOWLING
Välkommen till kostnadsfri bowling för åk 5 – gymnasiet. 
Kom och bowla eller häng med vänner i vip-rummet med fritt wifi. 
Ingen förbokning krävs utan det är bara att dyka upp!

4 mars – 15 april: Gratis discobowling med öppet vip-rum erbjuds 
 varje fredag kl. 18.00-21.00 i bowlinghallen.

FRIÅKNING I ISHALLEN
Ishallen håller öppet för friåkning under sportlovsveckan följande 
tider. Vid behov av utrustning, se Fritidsbanken nedan.

Måndag 7 mars: 10.00-13.30 – Friåkning med puck och klubba
 13.30-17.15 – Friåkning utan puck och klubba

Tisdag 8 mars: 10.00-13.30 – Friåkning utan puck och klubba
 13.30-17.15 – Friåkning med puck och klubba

Onsdag 9 mars: 15.30-16.30 – Friåkning med puck och klubba
 16.30-17.15 – Friåkning utan puck och klubba

Torsdag 10 mars: 10.00-13.15 – Friåkning med puck och klubba
 13.15-16.15 – Friåkning utan puck och klubba

Fredag 11 mars: 15.00-16.15 – Friåkning med puck och klubba

FRITIDSBANKEN
På Fritidsbanken kan man låna sport- och friluftsutrustning. Alla får 
låna och allt är gratis. Utrustningen är begagnad. Lånetiden är 14 dagar 
och tanken är att man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter 
utan att det kostar något. 

Fritidsbanken i Älvsbyn finns på Tärnstigen 14. Vid frågor kan du 
ringa 070-601 77 52. Öppet måndagar kl. 09.00-12.00, onsdagar 
kl. 13.00-16.00 och fredagar kl. 09.00-12.00. Följ gärna Fritidsbanken 
på Instagram och Facebook #fritidsbankenalvsbyn

Det går också att skänka sport- och friluftsutrustning som sällan eller 
aldrig används till Fritidsbanken. Fritidsbanken tar tacksamt emot 
all utrustning och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek. För 
mer information om Fritidsbanken, se www.fritidsbanken.se

Alla aktiviteter 

är kostnadsfria!

Arrangör:

I samarbete med:

Älvsby Ryttarförening, Älvsby Folketshusförening, Älvsby Sportfiskeklubb, Sportfiskarna, 
ÄIF Hockey,  Dans Direction, Fritidsbanken, Älvsby församling, Älvsby folkhögskola, Vän i Älvsbyn.

DANSWORKSHOP I VIDSEL
Välkomna att under ett tillfälle med Dance Direction få utforska dansens 
fantastiska värld. Barnen får en spännande, rolig och fartfylld upplevelse 
med dans där vi främjar rörelseglädje och får använda vår fantasi. 

Måndag 7 mars: 09.15-09.45 – Barndans 3-5 år (30 min)
 09.55-10.55 – Danslektion 6-9 år (60 min)
 11.05-12.05 – Danslektion 10-12 år (60 min)

Barndansen äger rum i Vidsels sporthall. Föranmälan krävs. 
Förboka din plats på www.dancedirection.se

ÄLVSBY RYTTARFÖRENING
Välkommen till Älvsby Ryttarförening. Vi kommer att erbjuda roliga 
aktiviteter med hästtema, bland annat tipsrunda, hinderbana och 
självklart pyssel med våra ridskolehästar.

Tisdag 8 mars: 10.00-12.00 – Grupp 1 (åk 1-3)
 13.00-15.00 – Grupp 2 (åk 1-3)

Onsdag 9 mars: 10.00-12.00 – Grupp 1 (åk 4-6)
 13.00-15.00 – Grupp 2 (åk 4-6)

Anmälan sker via alvsbyryttarforening@hotmail.com och ska inne-
hålla namn, kontakt till målsman och eventuella allergier.

BIBLIOTEKET I VIDSEL
Kom till biblioteket under sportlovet och pyssla krokodiler, blommor 
och fjärilar. Biblioteket har öppet måndag och torsdag kl. 14.00-18.00.

BIBLIOTEKET I ÄLVSBYN
Kom till biblioteket under sportlovet och pyssla krokodiler, blommor 
och fjärilar. Biblioteket har öppet tisdag, torsdag och fredag kl. 11.00-
15.00 samt måndag och onsdag kl. 11.00-18.00.

UTEKUL TILLSAMMANS
Sportlovslediga barn och familjer inbjuds till en aktivitetsdag utom-
hus med Älvsby församling, Älvsby folkhögskola och Vän i Älvsbyn.

Måndag 7 mars: 11.00-15.00 utanför Älvsby kyrka

Det finns möjlighet att grilla en korv, åka madrass eller skidor, prova 
på att tälja med mera. Välkomna upp en stund under dagen. Ingen 
anmälan krävs. Vid kallare än minus 15 grader är ni välkomna in i 
församlingsgården.

UPPTÄCK KYRKANS HEMLIGA RUM
Är du nyfiken på hur det ser ut under kyrkan eller vad en predikstol 
är? Törs du gå upp i kyrktornet eller funderar du över hur man ringer 
i kyrkklockorna? Nu har du chansen!

Tisdag 8 mars: 13.00-15.00 är Älvsby kyrka öppen för sportlovslediga 
 barn och familjer. Ingen anmälan krävs. Välkomna!

Sportlovsaktiviteter 
      vecka 10


