
 

Sommarlovs- 
aktiviteter 2020 

10 juni- 
 16 augusti 

 
Aktiviteterna i foldern 
är gratis om det inte 

står något annat. 

Varje vardag under v. 26, 27, 28, 29, 
30 och 31 står en sommarlovsvagn 
vid centrala badplatsen i Lilla Lee. 
Kl. 10.30 – 15.00 finns det ledare på 
plats som arrangerar olika 
aktiviteter, och du kan låna olika 
spel och lekredskap. 
 
Kubb, boccia, strandtennis,  
hink & spade, böcker,  
fotbollskrocket, bollar,  
frisbee, volleyboll, håvar  
med mera.  
 

Vid sommarlovsvagnen 
 

Käpphästhoppning 
30 juni 11.00 – 14.00 

Eds RS 
 

Orientering  
8 juli 11.00 – 14.00 

kort banan med stämpling 
och tidtagning 

Eds SK 
 

Eds FF 
21 juli 11.00 – 14.00 

Testa hur hårt du skjuter? 
11.00-12.00  6-8 år 
12.00-13.00  9-11 år 

13.00-14.00  12-13 år 
 

27 juli 11.00 – 14.00 
Bygg din egen fågelholk 

för materialet står 
Jägarförbundet  

Norra Dals 
Jaktvårdskrets 

 

SUP paddling vid Lilla Lees badstrand 
 
11.00 – 15.00 Dag efter väder, håll utkik på sociala medier 
SUP-paddling är en vattenbrädsport där man står och 
paddlar. Det är en sport för alla 
Det finns många roliga sätt att använda  
brädan på, race, surf, yoga, fitness.  
Simkunnighet på djupt vatten krävs.  
Instruktör Melissa Lazarides  

Ni deltagare skapar tillsammans med ledarna vid 
Sommarlovsvagnen aktiviteter och innehåll för 
sommaren.   
För att hålla er uppdaterade på programmet och 
planerna för vad som kommer att hända på dagarna följ 
oss på Facebook och Insta 
(Sommarlovsvagnen Dals-Ed 2020) 

Saker och ting kan ändras, håll utkik på 
sociala medier.  
Håll avstånd och tvätta händerna ofta. 
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Träna Friidrott på Bergslätts IP 
15 och 22 juni kl. 18.00 
 
För barn 6-10 år är träningen 18.00 – 19.00 
För barn mellan 11-16 år gäller 18.00 – 19.30 
 
Vid frågor ring Josefin 076 - 101 27 94 

”KÄLLAN” Sommarspecial  
26 juni, 10 juli och 24 juli   19.00 
Ska du börja eller går på högstadiet eller gymnasiet? 
Häng gärna på våra ungdomssamlingar i 
Pingstkyrkan. Vi lagar mat tillsammans/ grillar om 
vädret tillåter. Spelar volleyboll, kubb, badar etc. Vi 
umgås och har fett gött helt enkelt och har även en go 
andakt tillsammans.  
Allt är gratis.  
Kontaktperson Maja Jävert 073-354 69 93 

 
Prova-på-ridning 
14 juni kl. 16.00 – 17.00 
Anmäl senast 12/6 till  
Therese 076-108 84 42 
Alla kan prova och det är kostnadsfritt 
 
Pay n Jump hopptävling för er med häst 
eller ponny tisdagar 18.30 vid ridhuset 
 
Ridläger  
v. 30 6-dagars läger 
v. 31 2 st. 2-dagars läger 
v. 32 4-dagars läger med övernattning 
vill du vara med på ridläger i sommar?  
Kontakta Therese Karlsson  
076-108 84 42 
(ej kostnadsfritt) 

Kanota med oss 
Vill du prova på att 
paddla kanot? 
Pingstkyrkan bjuder 
med dig på en 
kanotupplevelse med 
eftertanke, fika och 
badmöjligheter.  
Samling 14 augusti 
13.00 – 15.00  
Lilla Lees badstrand.  

 
 
 
 
 
 
 

Anmäl till  
Mia Åkerlundh genom 
SMS eller samtal  
072- 840 02 44,  
senast 10 augusti.  
Begränsat antal platser 
Välkomna! 

Baka VANILJBULLAR med oss i 
Pingstkyrkan 23 juni 9.00 – 11.00 
 
Välkomna till pingstkyrkan där vi bakar 
vaniljbullar tillsammans. När bullarna jäser 
ser vi på film och sjunger lite. Ta med 
plastlåda typ glasslåda med plats för 6 bullar 
att ta hem. Det kostar inget men det är 
viktigt att du anmäler dig för platserna kan 
ta slut.  
Ring eller SMS till  
Mia Åkerlundh 0728-40 02 44 
Välkomna hälsar  
Albi Coscrow, Mia Åkerlundh m fl ledare 

Naturpasset I skogarna kring Tavlan finns det 25 kontroller att hitta men 
ingen brådska, de hänger där till den 15e september. Bland de som 
skickar in sitt startkort lottas det ut priser.  
Orientering är bra motion både för kroppen och knoppen och kanske 
hittar du något nytt fint smultronställe under tiden.  
Köp ditt naturpass (60kr) på Fastighetsbyrån eller Fiskespecialisten och 
passa då även på att se allt övrigt fint i butiken. Fler inköpsställen kan 
tillkomma. 

LAN på Ungdomsgården 
17-19 juni för åk. 7 – 9 
 
Insläpp klockan 12.00 den 17/6 vi plockar ihop 19/6 10.00. 
Vid frågor kontakta Christian Andersson 073-801 83 11 
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Brännboll  
 
Rölanda 
28 juni 15.00 
Brännboll på Bölevallen 
Rölanda Byalag bjuder på 
korv med bröd.  
Varmt Välkomna! 
 
Gesäter 
13 juni och 1 augusti 
15.00 
Familjedagar på 
Hedebovallen  
Vi spelar brännboll, fotboll 
och leker lekar tillsammans. 
Gesäters IF bjuder på fika. 
Varmt Välkomna! 
 
Nössemark 
18 juli  
14.00 
Bjuder Nössemark in till 
brännboll. 
Vi håller till på Nolbyvallen 
vid Hembygdsgården. 
Varmt välkomna! 

Gå och spela Bowling  
15.00 – 16.30  
24 juni, 1 juli och 8 juli 
 
Arrangemanget är gratis.  
KS Edsbowlarna  

 
Märkestagning 
simning 
 
Vecka 27 – 28 Ed 
Vecka 29 – 30 Håbol 
Nössemark & Töftedal 
 
För märkestagning behövs 
ingen anmälan. Det kostar 
100 kr + de märken du tar. 
Håll utkik på kommunens 
facebook för att få reda på 
tider för märkestagning.  
 

Sketch walk 
Upptäck Ed genom att skissa och måla utomhus i vackra 
miljöer, treassparken, badstranden, skansen, utsikten 
över Stora Lee.  
Samling vid Sommarlovsvagnen, Lilla Lee. 
 
Datum: 24 juni, 1 juli 8 juli 
13.00 – 15.00 
Åldersgrupp Åk 4 – Åk 9 
 
Samling vid Sommarlovsvagnen 
 
 

Munk och 
Churrosvagn 
Torget 28 juli 

Dialog med 
Politiker som 
samtidigt 
passar på att 
bjuda på lite 
förtäring.  
 
På badstranden 
vid Lilla Lee 
11.00 – 13.00 
9 jul 

Morgonlöpning 9.00  
29 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli 
Morgonträning på Timmertjärn med Ida Nord 
Samling vid vindskyddet, vi springer tillsammans ett 
par varv runt tjärnet och kör lite styrketräning efteråt.  

”Läster” Läsbussen  
åker på turné 
 
15 juni, 13 juli, 10 augusti 
Bölevallen 10.00 -12.00 
Håbol-kyrkan 14.00 – 16.00 
 
16 juni, 14 juli, 11 augusti 
Nössemark-campingen 11.00 – 14.00 
 

Fota blommor och fjärilar 
vid Stora Lees strand. 
22 juli 16.00 – 18.00 
Kontaktperson: 
Anna Johansson 073-1801134 



 

 

  

``` 

 
 

 

Timmertjärnsloppet  
 
Vi springer Timmertjärn runt och 
det blir medalj till alla deltagare.  
 
Samling vid boulplanen 
29 juli  
uppvärmning 0-9 år 16.00  
uppvärmning 10-16 år 17.00 
 
0 – 5 år  16.15   800 m 
6 – 9 år  16.45   800 m 
10 – 12 år   17.15   1600 m 
13 – 16 år    17.45   1800 m ink 
”backen” upp och ner 
 
Friskis och Svettis håller 
i uppvärmningen.  
 
 
Vi bjuder på festis, 
banan och en 
chokladbit.  

Bygdetrampen 29 augusti  
 
Cykla i Gesäter, Lerdal och Sörbygdens vackra 
dalgångar.  
Start och mål vid Gesäters gamla skola 
Banlängd: genom Hedekas 43 km eller över Ryr 
28 km. 
Start mellan 9.00 – 10.00. 
 
Frukost fika och lunch ingår. 
Priser lottas på startnummer. 
Pris 200:-/person. Barn upp till 15 år 100:-/person 
Inbetalas på BG 5335-0732 senast 10 augusti 
Efteranmälan 240/120:- Begränsat antal platser. 
 
Anmäl till Lisbeth 070-346 49 91 
 
 
Arrangör: Gesäters IF, 
Lerhattens kulturförening, 
Sanne GF 


