
Sportlov 2021
Aktiviteterna i det här programmet vänder sig till alla ungdomar i årskurs F-9 i 
Torsås kommun. Det betyder att även barn och ungdomar med någon form av 
funktionsnedsättning är välkomna att delta. För allas trygghet kan det vara lämp-
ligt att ta kontakt med kontaktpersonen till den enskilda aktiviteten, för att få veta 
exakt vilka möjligheter som finns för det enskilda barnet att delta. Reservationer 
för allmänna ändringar i programmet på grund av rådande omständigheter.



Under hela lovet...
 

...Centrumbiografen
Film i Glasrikets sportlovsquiz 

Häng med på en rolig utomhusaktivitet där Centrumbion har gömt 
virtuella filmfrågor som kan läsas när man står på en markerad 
plats med en smartphone!  
 
Lördagen den 20 februari öppnas det digitala quizet och du kan då gå, 
springa, cykla, åka pulka eller skidor genom rundan eller rundorna hur 
många gånger du vill under hela sportlovsveckan.  
 
Rätt svar på frågorna och så nära som möjligt på en utslagsfråga ger 
chans att vinna presentkort till en biobiljett. Mer info om var start 
och mål är samt länkar till rundorna publiceras på Centrumbions 
facebooksida lördag 20 februari. Missa inte detta!  



Under rådande omständigheter är det viktigt att följa kommunens hemsida, 
Facebook och fritidsgårdens Instagram. Aktiviteter kan ändras och nya kan 
komma till beroende på såväl väder som den rådande pandemin. 

... Biblioteket 
Reflex-bokstavsjakt på Olssonska gården
Ta med ficklampa och penna och lys dig fram till bokstäverna.
Hämta talong på biblioteket eller på Olssonska gårdens veranda.
Chans att vinna priser!
Målgrupp: Från 6 år
Tid: Hela veckan efter mörkrets inbrott. Ingen anmälan behövs
Plats: Olssonska gårdens trädgård 
Arrangör: Torsås bibliotek 

Femkamp 
Gör en utmaning varje dag. Skicka in ditt bevis digitalt till biblioteket.
Mer information får du från huvudbiblioteket, skolbiblioteket eller våra 
Facebooksidor. Chans att vinna priser!
Målgrupp: Från 9 år
Tid: Måndag-fredag
Plats: Där du är
Anmälan: Ingen anmälan behövs
Arrangör: Torsås bibliotek
 
 
 Bibliotekets ordinarie öppettider:
mån 10.00-19.00, tis 11.00-17.00
ons 10.00-19.00, tors 10-00-19.00 
fre 10.00- 17.00, lör 10.00-13.00 
 
Ring oss gärna för närmare 
information, tel. 0486-333 70



Måndagen den 22 februari
Digitalt LAN  
Måndag 22/2 kl. 12.00 - tisdag 23/2 kl.12.00  
Anmälan görs till gustav.hagstrom@skola.torsas.se 
Arrangör: Fritidsgården

Pröva på padel för nybörjare
Kl. 11.00-12.30, årskurs 4-6
Kl. 13.00-14.30, årskurs 7-9
Max tolv deltagare vid varje tillfälle, först till kvarn gäller.
Anmälan görs till fredrik.svensson@skola.torsas.se
Uppge namn och telefonnummer vid anmälan.  
Plats: Bergkvara Padelhall 
Arrangör: Bergkvara padel och fritidsgården 

Tisdagen den 23 februari
 
Filmvisning 
7 år, 1 tim 32 min.
Kl. 13.00, kl. 15.00 och kl. 17.00 
Max 8 platser/visning.Vi ser gärna att barn får företräde till platserna. Blir 
det stor efterfrågan kan antalet visningar utökas till ytterligare dag under 
sportlovsveckan. Uppdaterad information finns då på Centrumbions 
facebooksida. Fri entré för barn. Vuxna 90 kr.  

Fjällräven Swifty arbetar i postrummet på ABDS posthantering. Han 
längtar efter att bli en Järnjycke, en av de coola och kända husky-
kurirerna. För att bevisa att han klarar jobbet tar han en släde och 
levererar ett mystiskt paket till en hemlig plats. 
 

Onsdagen den 24 februari
 
Pelle visar ormar, kackerlackor och fågelspindlar
Kl. 09.00-12.00, för Torsås fritidshem. 
Kl. 13.00-14.30, visning för övriga intresserade årskurs F-9
Anmälan till pelle.magnusson@skola.torsas.se 
Arrangör: Fritidsgården



Under rådande omständigheter är det viktigt att följa kommunens hemsida, 
Facebook och fritidsgårdens Instagram. Aktiviteter kan ändras och nya kan 
komma till beroende på såväl väder som den rådande pandemin. 



(onsd. forts) Demokratidag: Vem bestämmer egentligen? 
Demokratiklubben ordnar en rolig och lekfull dag. Vi lär oss om 
demokrati, vem som bestämmer och hur du kan påverka.  
Riktar sig till dig mellan 11-12 år. 
Kl. 11.00-15.00
Föranmälan krävs. Görs till maja.heller@ungaornar.se
Vid frågor, sms:a till 0760010784. Max åtta deltagare. Först till kvarn. 
Plats: Torsås, Folkets Hus 
Arrangör: Demokratiklubben 



Torsdagen den 25 februari 
Budo och Aikido
Kl. 13.00-15.00
Riktar sig till dig som är född 2005-2011.
Anmälan görs tilltorsasbudokan@gmail.com eller till  
pelle.magnusson@skola.torsas.se
Plats: Sporthallen, eventuellt fritidsgården. 
Arrangör: Torsås Budoklubb

Padel 
Kl. 12.00-15.00  
Riktar sig till dig i årskurs 6-9 som har spelat
tidigare. Vi kör turnering americano ninja. 
Max tolv deltagare. Först till kvarn gäller. 
Anmälan görs till fredrik.svensson@skola.torsas.se
Uppge namn och telefonnummer vid anmälan. 
Plats: Bergkvara Padelhall
Arrangör: Bergkvara padel och fritidsgården

Testa bordtennis
Kl. 17.00-19.00 
Riktar sig till dig i årskurs F-9.
Kontaktperson är Dick Nyström, telefonnummer 0725-380802.
Plats Bergkvara gymnastiksal/Bordtennishall
Arrangör: Bergkvara Bordtennisklubb

Låt ditt gosedjur sova över!
Natten mellan torsdag och fredag kan ditt gosedjur få komma och 
sova över på biblioteket. Det går till som så att du kommer på 
torsdagseftermiddagen och lämnar gosedjuret. Vi bäddar ner 
gosedjuret, läser en godnattsaga och tar lite foton på myset. Vi har även 
övervakningskameror, så om det skulle vara så att gosedjuren är uppe 
och busar på natten så kommer det förevigas det också. Dagen efter 
hämtar du ditt gosedjur, och får foton och en present med dig hem.
Målgrupp: Från 6 år
Tid: Incheckning från kl. 15.00
Anmälan görs till Torsås bibliotek på telefonnummer 0486-333 70 eller till 
biblioteket@torsas.se
Plats: Torsås bibliotek 
Arrangör: Torsås bibliotek



Vi önskar er alla ett riktigt härligt sportlov!

Fredagen den 26 februari
Fritidsgården öppen mellan kl. 14.30-23.00, olika aktiviteter.  
Se fritidsgården Instagram vad som händer.
Följ även fritidsgårdens Instagram under sportlovsveckan, här sker 
uppdatering vad som händer under övriga dagar i veckan.

Inomhusfotboll Futsal
Kom träna och spela inomhusfotboll, anpassat efter respektive 
åldersgrupper.
Kl. 09.00-10.30, årskurs F-3
Kl. 11.00-12.30, årskurs 4-6
Kl. 13.30- 15.00, årskurs 7-9
Kontaktperson Lars ”Bobbo” Petersson på telefonnummer 0706-
403669 
Plats: Torsås sporthallar, A- och C-hall 
Arrangör: TUFF

Film i samverkan med fritidsgården
Mer information och anmälan görs på fritidsgården eller via mejl till 
gustav.hagstrom@skola.torsas.se 
Max antal: 50 platser.


