Sportlovsprogram 2017 i Ed
Fredag 17/2
19.00-21.00

Ungdomens Hus - 20MTW
Ungdomens Hus
är träffpunkten för ungdomar i Ed. Det ligger
20 MTW
centralt på Torget och det är bara 20 meter till Willys...
Är du mellan 12 - 20 år och har anknytning till Ed, så gå med!
Vill du vara säker på att inte missa någonting så gå med
i vår grupp 20MTW på facebook
Ungdomens hus är öppet som vanligt från åk 6 och upp
till 20 år. Under sportlovet får även åk 6 vara kvar till 21.00

21.00-09.00

Ungdomens Hus – 20MTW Övernattning!
Fre 17/2 kl 21.00 – lör 18/2 kl 09.00 är det övernattning
från åk 7. OBS! FÖRANMÄLAN!
Gården har först öppet som vanligt mellan 19-21. Kl 21 går alla
som inte ska stanna hem. För er som ska sova över här har vi
lite olika aktiviteter. Vi lagar något gott att äta, ser kanske på film
Vi ”sover” på golv, soffor och vad som finns. Sovsäck, kudde och
Liggunderlag tar ni med själva. På lördag väcker vi er ca 07.30
Vi äter frukost 08.00. Avslutning kl 09.00
Anmälan senast TISDAG 14/2
VÄLKOMNA!
Christina o Saso
Tel 192 95

Lördag 18/2
10.00-13.00

Hela veckan: Harry Potter-tema
Är du lika smart som Hermione? Hela veckan kan du testa
vår ordfläta med karaktärer från böckerna, du kan vinna en
bok om det går riktigt bra! Ordflätan finns att hämta i disken
och du behöver inte ha läst böckerna för att lösa den.

Dals-Eds bibliotek

10.00-11.00

Bas med Friskis & Svettis i Bollhallen
Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453
Ledare Stina
Barntillåtet, från åk 1 och uppåt
Barn 6 år – åk 9 gratis sportlovsveckan
För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed

IF Friskis & Svettis

Ungdomens hus är stängt idag lördag 18/2

Söndag 19/2
12.00-14.00

Korvgrillning m.m. på Bölevallen
Välkommen till Bölevallen
Vi grillar korv och har kul tillsammans
Kontaktperson: Gudrun Englund 0705-22 18 26

16.30

Bio Vaiana 3D
Visas på Svea Bion, Stallbacken
Från 7 år men i vuxens sällskap barntillåten
Tid 1.54 Sportlovspris 80 kr

19.00

Bio The Great Wall
Visas på Svea Bion, Stallbacken
Från 11 år längd 1.44 90 kr

19.30

Prova på badminton i Bollhallen
Kom och prova på att spela badminton.
Plats: Hagaskolans bollhall
Har du racket så ta med det, annars får du låna av oss.
Alla åldrar är välkomna.
Ledare: Anders Pettersson 076-0333 517
Varmt välkommen!

Rölanda Byalag

Eds Badmintonklubb

Måndag 20/2
7.30
18.00

Skidresa till Sunne
Bouleklubben Lilla Le
Avresa från Shell kl 07.30, kom gärna 5-10 min före
Hemkomst ca 18.00
Kostnad 300 kr/person för resa och liftkort (alla åldrar)
Elever under 10 år bör ha sällskap av vuxen
Bokning av utrustning sker i samband med anmälan.
VIKTIGT: för de som ska hyra skidutrustning (kostnad 200 kr)
är sista anmälningsdag to 16/2, för
själva resan är sista anmälningsdag 18/2. (anslag på skolan)
Det finns restaurang men ta gärna med fika som räcker över dagen
Ledare: Per, Börje och Hasse
Anmäl till Per Ekemark tel. 070-768 4045 eller på lunchrasten
Tisdagar och torsdagar

10.00-18.00

Hela veckan: Harry Potter-tema
Är du lika smart som Hermione? Hela veckan kan du testa
vår ordfläta med karaktärer från böckerna, du kan vinna en
bok om det går riktigt bra! Ordflätan finns att hämta i disken
och du behöver inte ha läst böckerna för att lösa den.

Dals-Eds bibliotek

17.30-21.00

Ungdomens Hus
öppet som vanligt. Från åk 6 och upp till 20 år

Ungdomens Hus20MTW

18.00-19.30

Prova på friidrott i Bollhallen.
Ålder 6 – 16 år
Kontaktperson: Josefin Augustsson 076-101 2794
http://www.edssk.com/
edssk@telia.com

18.00

Bio Lego Batman Movie
Visas på Svea Bion, Stallbacken
Från 7 år men i vuxens sällskap barntillåten
Längd 1.44 Sportlovspris 60 kr

19.30-20.30

Bas med Friskis & Svettis i Bollhallen
Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453
Ledare: Stina Från åk 6 och uppåt
Åk 6 – åk 9 gratis sportlovsveckan
För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed

Eds SK

IF Friskis & Svettis

Tisdag 21/2
10.00-12.00

Öppet Hus på Brandstationen, Ed
Vill du prova på en åktur i brandbil,
Eller upp och ner i korgliften
och se hur brandmännen har det?
Vi bjuder på korv, saft och kaffe
Kontaktperson Per Sandström 19026

Räddningstjänsten

Fotboll i Bollhallen
Flickor och pojkar 10-12 år
-"13-16 år
Ingen föranmälan, bara att komma
Kontaktperson: Mats Gren tel 101 47
Ledare: Mats
Välkomna

Eds FF

10.00-15.00

Hela veckan: Harry Potter-tema
Är du lika smart som Hermione? Hela veckan kan du testa
vår ordfläta med karaktärer från böckerna, du kan vinna en
bok om det går riktigt bra! Ordflätan finns att hämta i disken
och du behöver inte ha läst böckerna för att lösa den.

Dals-Eds bibliotek

11.00-13.00

Sy din egen kudde på biblioteket
Biblioteket får besök av Märta Carlsson och
Barbro Anker från Eds Quiltare som visar hur man
gör egna kuddar. Det kan vara med lappteknik eller
applikation. Workshopen är gratis. Du ska gå i åk 5-6.
Föranmälan till biblioteket krävs! 0534-19065
Begränsat till max 6 st, gärna med förälder

Dals-Eds bibliotek
Eds Quiltare

10.00-12.00
14.00-16.00

Tisdag fortsättning

14.00-16.00

Baka rulltårtsbakelser med oss!
Välkomna till pingstkyrkan där vi bakar tillsammans.
Ta med plastlåda med plats för 6-7 bakelser. Det kostar
inget men det är viktigt att du anmäler dig för platserna
kan ta slut. Ring el sms till Mia Åkerlundh, 0728-40 02 44
Välkomna hälsar Siv, Maj-Britt, Maja och Mia

Pingstkyrkan

17.30-21.00

Ungdomens Hus
öppet som vanligt åk 6 och upp till 20 år.
Tel.nr 192 95

Ungdomens hus
20MTW

19.00-20.00

Löpning/jogging med pannlampa
Plats: Tavlans Motionsgård från åk 6
Kom och var med i ditt eget tempo
Kontaktperson: Eds Sk 61777
http://www.edssk.com/
edssk@telia.com
ledare: Hans Larsson

19.00-20.00

Gympa medel Friskis & Svettis i idrottshallen.
Kontaktperson och ledare: Linda Olsson 070-9584 453
Barntillåtet, från åk 1 och uppåt
Gratis sportlovsveckan för åk 6-9
För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed

Eds SK

IF Friskis & Svettis

Onsdag 22/2
9-17.00

Skridskoresa till Lionshovs Ishall Skee
Fritid & Kultur
Avresa från Busstationen, Ed kl 9.00
10 – 12.00 har vi hyrt ishallen i Skee
Ta med hjälm, skridskor och ev hockeyklubba!
(Alla måste ha hjälm, enl skolan brukar det gå bra
med cykelhjälm)
12.30 åker vi till Nordby köpcenter för shopping på egen hand.
15.45 går bussen går tillbaka, åter i Ed ca 17.00
Pris 40 kr. Ta med egen matsäck eller pengar till lunch. I första
hand årskurs 5-9 Hagaskolan. Finns det platser även gymnasiet
Anm senast mån 22 feb till Lena, tel 19068 el biblioteket, tel 19065.
(Om platser kvar går det att anm sig senare och då kan även yngre
barn med förälder få åka med) Vid anmälan lämna namn och gärna
mobilnummer ifall vi skulle sakna någon när bussen går hem!
Vi åker med en buss så först till kvarn att anmäla sig gäller!
Obs vid sjukdom eller förhinder ring till Lena Edman 19068,
070-3640649, 076-634 0878, eller Maria Karlsson 070-336 4094.
Så vi slipper vi vänta på någon som är sjuk!

10.00-18.00

Hela veckan: Harry Potter-tema
Är du lika smart som Hermione? Hela veckan kan du testa
vår ordfläta med karaktärer från böckerna, du kan vinna en
bok om det går riktigt bra! Ordflätan finns att hämta i disken
och du behöver inte ha läst böckerna för att lösa den.

Dals-Eds bibliotek

11.00-13.00

Pulkatävling/tipspromenad/bordtennis
Plats Gesäters fd skola.
Pulkatävling vid snö. Tipspromenad och
Prova på pingis
Vi bjuder på korv med bröd och saft
Kontaktperson: Lisbeth Schagerholm
Tel 070-346 4991
Ledare: Åsa Persson

Gesäters IF

18.00-19.00

Skidträning/prova på skidor vid snö!
Vid snöbrist - backträning
Plats: Tavlans Motionsgård
Har vi tur så det är snö, då blir det skidträning.
Vid snöbrist - testa vår backträning
Kontaktperson: Eds Sk 61777
http://www.edssk.com/
edssk@telia.com
ledare: Hans Larsson

Eds SK

19-20

Dans fusion med Friskis o Svettis i idrottshallen.
Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453
Ledare: Sandra Från åk 6 och uppåt
Barn 6 år – åk 9 gratis sportlovsveckan
Barntillåtet, från 6 år med förälders sällskap
För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed

IF Friskis & Svettis

19.00

Prova på badminton på Utsikten
Kom och prova på att spela badminton.
Plats: Utsiktens idrottshall.
Har du racket så ta med det, annars får du låna av oss.
Alla åldrar är välkomna.
Ledare: Anders Pettersson 076-0333 517
Varmt välkommen!

Eds Badmintonklubb

Torsdag 23/2
10.00-12.00

Prova på att spela bordtennis i källaren
på Gamla Real. Ingen föranmälan, bara
att komma Kontaktperson: Mats tel 101 47
Ledare: Mats

Eds FF

11.00-13.00

Prova på ridning
Vill du prova på att rida. Välkommen till ridhuset
Passa på att prova på att rida, det är gratis idag men
obligatorisk anmälan till Therese senast dagen innan
Kontaktperson: Therese Karlsson 076-1088 442

Eds Ryttarsällskap

18.00-

Prova på badminton på Utsikten
Kom och prova på att spela badminton.
Plats: Utsiktens idrottshall.
Har du racket så ta med det, annars får du låna av oss.
Alla åldrar är välkomna.
Ledare: Anders Pettersson 076-0333 517
Varmt välkommen!

Eds Badmintonklubb

18.15-19.30

Pulkaåkning och korvgrillning vid Tavlan!
Kom och lek i backarna eller ta en korv.
Vi har aktiviteter även om snön uteblir
Bli scout och lär dig nya saker genom att själv få prova på.
Hos oss får du uppleva äventyr i naturen.
Ledare: Stig Gustafsson tel.nr. 103 40, 070-530 2456

Dals-Eds Scoutkår

19.00-20.30

Prova på Cirkelträning, Idrottshallen, Hagaskolan
Stationsträning där du tränar både styrka och kondition
Passar för såväl nybörjare som van motionär
Från 11 år, ingen övre åldersgräns.
Även vuxna är välkomna.
Kontaktperson: Josefin Augustsson 076-101 2794
http://www.edssk.com/
edssk@telia.com

19-20

Jympa Medel med Friskis & Svettis i Bollhallen.
Kontaktperson och ledare: Linda Olsson 070-9584 453
Från åk 6 och uppåt Gratis sportlovsveckan för åk 6-9
För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed

Eds SK

IF Friskis & Svettis

Fredag 24/2
10.00-15.00

Hela veckan: Harry Potter-tema
Är du lika smart som Hermione? Hela veckan kan du testa
vår ordfläta med karaktärer från böckerna, du kan vinna en
bok om det går riktigt bra! Ordflätan finns att hämta i disken
och du behöver inte ha läst böckerna för att lösa den.

10.30

Musik- och sagostund på biblioteket
Morgan spelar och alla får hjälpa till att sjunga!
Erika läser sagor och kanske sjunger hon lite också,
vem vet. Efter vi sjungit av oss bjuder biblioteket på
fika för alla barn och vuxna.

11.00-14.00

Prova på bowling
Nyfiken på bowling? Kom och
prova på. Plats: Bowlinghallen
20 kr/serie, max två serier
Tel 610 65

KS Edsbowlarna

Sportlovsdisco på Stallbacken
åk 1-3
åk 4-6
Inträde 50 kr, Kioskförsäljning
Kontaktperson: Anders Paulsson 072-731 1233
Välkomna!

Eds FF
p99
Gothia Cup 2017

Tacos på Ungdomens Hus
Vi gör gemensamt i ordning tacos och tillbehör
och äter sedan tillsammans
Ungdomens hus är öppet som vanligt från
åk 6 och upp till 20 år (åk 6 går hem kl 21)
Tel 192 95

Ungdomens Hus
20 MTW

18.00-20.30
21.00-23.30

18.30-23.00

Dals-Eds bibliotek

Dals-Eds bibliotek

Lördag 25/2
10.00-11.00

Bas med Friskis & Svettis i Bollhallen
Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453
Ledare Stina
Barntillåtet, från åk 1 och uppåt
Barn 6 år – åk 9 gratis sportlovsveckan
För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed

IF Friskis & Svettis

10.00-13.00

Hela veckan: Harry Potter-tema
Är du lika smart som Hermione? Hela veckan kan du testa
vår ordfläta med karaktärer från böckerna, du kan vinna en
bok om det går riktigt bra! Ordflätan finns att hämta i disken
och du behöver inte ha läst böckerna för att lösa den.

Dals-Eds bibliotek

10.30

Bibliotekets filmklubb håller filmvisning
Filmklubben håller vårens första filmvisning. Idag visar vi
Jul hos Koalabröderna. Med godis och dricka blir
filmvisningen komplett! Inte anmäld till filmklubben?
Fråga på biblioteket så får du ditt medlemskort!

Dals-Eds bibliotek

10.30

Prova på cykelträning
Swesports CK
Välkommen till Tavlan och prova på vår cykelträning.
Ta med egen cykel och hjälm. Vi kör en träning där både
nybörjare och mer vana cyklister kan delta. Vi avslutar
med att grilla korv och har kul tillsammans. Vid snö = inställt
Kontaktperson: Marie Karlsson 076-297 0069
Ledare: Joakim Gustafsson

18.30-23.00

Ungdomens Hus öppet som vanligt Från åk 6 och
upp till 20 år. Åk 6 går hem kl 21.
Vill du vara säker på att inte missa någonting så gå med
i vår grupp 20MTW på facebook Tel 192 95

Ungdomens Hus
20MTW

Söndag 26/2
11.00-14.00

Fotopromenad med tema + bildbehandling
Vid dåligt väder: Studiefotografering + bildbehandling
Alla digitala kameror fungerar att ta med sig, även
mobil/smarta telefoner
Plats: Utvecklingscentrum
Ledare: Henrik Nyström, Birgitta Ehrenroth & Eva Olsson
Kontaktperson: Henrik Nyström 070-250 2297

13.00-15.00

Tolkning/körning vid ridhuset
Finns det snö får du prova att tolka. Uteblir snön så tar vi
en tur i kärra istället. Efter tolkningen/körningen grillar
vi korv, det ingår för de som anmält och betalt.
Kostar 70 kr/person och betalas kontant innan.
Anmälan senast fre 24/2 till:
Kontaktperson: Therese Karlsson 076-1088 442

16.30

Bio Vaiana ej 3D
Visas på Svea Bion, Stallbacken
Från 7 år men i vuxens sällskap barntillåten
Tid 1.54 Sportlovspris 60 kr

19.00

Bio Rum 213
Visas på Svea Bion, Stallbacken
Från 11 år men i vuxens sällskap från 7 år
längd 1.18 sportlovspris 80 kr

19.30

Prova på badminton i Bollhallen
Kom och prova på att spela badminton.
Plats: Utsiktens idrottshall.
Har du racket så ta med det, annars får du låna av oss.
Alla åldrar är varmt välkomna!

Eds Fotoklubb

Eds Ryttarsällskap

Eds Badmintonklubb

Biblioteket
Öppettider: Måndag, onsdag
Tisdag, fredag
Torsdag
Lördag

tel 190 65
10.00-18.00
10.00-15.00
Stängt
10.00-13.00

Fritid & Kultur

Hela veckan: Harry Potter-tema på biblioteket
Är du lika smart som Hermione? Hela veckan kan du testa
Vår ordfläta med karaktärer från böckerna, du kan vinna en
bok om det går riktigt bra! Ordflätan finns att hämta i disken
och du behöver inte ha läst böckerna för att lösa den
https://bibliotekdalsland.se/web/arena/dals-eds-bibliotek

Bowlinghallen

Tel 610 65

Dals-Eds bibliotek

KS Edsbowlarna

Vardagar från 11.00
Helger från 12.00
https://www.facebook.com/edsbowlinghall/

Svea-Bio Stallbacken
Söndag 19/2
Söndag 19/2
Måndag 20/2
Söndag 26/2
Söndag 26/2

16.30
19.00
18.00
16.30
19.00

Vaiana 3D
The Great Wall
Lego Batman Movie
Vaiana ej 3d
Rum 213

Eds Ryttarsällskap säljer godiset
https://www.facebook.com/SveaBio/

Fritid & Kultur
Från 7 år 80:Från 11 år 90:Från 7 år 60:Från 7 år 60:Från 11 år 80:-

http://www.dalsed.se/leva-bo/fritid-kultur/bio/

Ungdomens Hus - 20 meter till Willys
Fredag 17/2 19-21
Lördag 18/2 Stängt
Måndag 20/2 17.30-21
Tisdag 21/2 17.30-21
Fredag 24/2 18.30-23 Åk 6 går hem kl 21
Lördag 25/2 18.30-23 Åk 6 går hem kl 21
Tel.nr. 192 95 Vill du vara säker på att inte missa
någonting så gå med i vår grupp 20MTW på facebook

Tavlan
Här finns:

Tel. 617 77 www.eds.sk.com edssk@telia.com Eds SK
Klubblokal, omklädningsrum, dusch, toaletter, Styrkerum,
vallabod och värmerum

Omklädningsrum öppet:
Måndag-torsdag
08.00-21.00
Fredag-söndag
08.00-17.00
Helgdagar
stängt

Ha ett bra sportlov!

Bastudagar:
Onsdagar
Lördagar

16.00-20.00
13.00-16.00

