
GRATIS FISKE I PITEÄLVEN
Under 2 helger i sommar så bjuder Älvsby byamäns samfällighetsförening 
intresserade sportfiskare på gratis fiske i byamännens fiskevatten i Piteälven.

16-17 juli samt 13-14 augusti.

Ni är välkomna, ung som gammal, att uppleva en härlig dag vid älven.
Regler för fisket finns på hemsidan www.pitealv.se

Övriga dagar finns fiskekortet att köpa via pitealv.se eller hos bland andra 
Selholmens Camping, Gårdings Järnaffär, Gulf eller OKQ8 i Älvsbyn.

FOTBOLLSSKOLA
Älvsby IF bjuder in barn födda 2010-2015 till kostnadsfri fotbollsskola.

Barn födda 2010-2012:
Tisdag 14 juni - torsdag 16 juni kl. 10.00-14.00.

Barn födda 2013-2015:
Måndag 20 juni - onsdag 22 juni kl. 10.00-14.00.

Medtag egen lunch de första 2 dagarna, den sista dagen bjuder Älvsby IF 
på hamburgare. Länk till anmälan finns på ÄIF’s facebooksida och på 
www.laget.se/alvsbynif/

BASKETBALL SUMMER
Vill du prova på att spela basket? Du får lära dig att dribbla, passa och skjuta.
Du kan komma en eller flera gånger. Vem vet, du kanske vill fortsätta till hösten 
och spela matcher i ett av Älvsby baskets lag?

Pojkar och flickor födda 2012-2015 tränar kl. 17.00-18.00.
Pojkar och flickor födda 2005-2011 tränar kl. 18.00-19.00.

Datum: 30 maj - 2 juni, 6-9 juni, 20-22 juni, 27-30 juni, 11-14 juli.
Plats: Parkskolan. 

All träning är gratis. Kontakt: 073-060 32 69.

Fritid & Kultur

PROVA-PÅ-DAG PÅ ÄLVSBY RYTTARFÖRENING
5 augusti för barn och ungdomar 6-12 år som är intresserade av att testa rida lektion
hos oss. I aktiviteten ingår teori om ryktning, att sadla och tränsa samt även ett 
ridpass på ungefär 30 minuter. 

Grupp 1, kl. 10.00-12.00 – Inga tidigare kunskaper om hästar och ridning krävs.
Grupp 2, kl. 12.30-14.30 – Tidigare kunskaper om hästar och ridning krävs.

Kostnad: 100 kr som betalas med Swish på plats. Anmälan sker till 
alvsbyryttarforening@hotmail.com. Ange namn, ålder och till vilken av grupperna 
anmälan gäller. Begränsat antal platser till varje grupp och en bekräftelse på bokad 
plats skickas tillbaka via mejl. Målsman eller annan vuxen till deltagaren ska vara 
på plats under hela aktiviteten.

Sommarlovsaktiviteter 
för barn och ungdomar i Älvsbyns kommun


