Saker och ting kan ändras pga väder och annat,
håll utkik på sociala medier.
För att hålla er uppdaterade på programmet och
planerna för vad som kommer att hända på
dagarna följ oss på Facebook och Insta
(Sommarlovsaktiviteter Dals-Ed 2022)

Sommarlovsaktiviteter 2022
15 juni14 augusti

Gamla tennisbana i Terrassparken arena för nya
idrotter och ny samlingsplats.
27 juni 12.00 – 15.00
Albi har inför sommaren fixat till quarterpipen och det
finns andra hinder och trick ni kan testa på.
Albi finns till hands och kan förklara hur det funkar och
vi kan tillsammans komma överens om trivselregler för
parken.
Varmt Välkomna

Prova på Friidrott Eds SK
20 och 27 juni
18.00 – 19.00 Bergslätts IP
VÄLKOMNA J

Simhopp med Sonja
5 juli 13.00 – 14.00
Sonja tävlar i
simhopp och kommer
att lära er grunderna
i simhopp och dyka
från tornet på
badstranden.

Varje vardag under v. 25, 26, 27, 32, 33
11.00 – 15.00 finns Fritidsbanken vid
centrala badplatsen Lilla Lee.
Här kan ni låna grejer och sitta och
måla och göra annat pyssel.

SUP paddling vid Lilla Lees badstrand

Vid blåsigt väder kan
aktiviteten ändra dag
och tid.

11.00 – 14.00 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

Brännboll

Lorem Ipsum Dolor

Rölanda
19 juni
15.00
Brännboll på Bölevallen
Rölanda Byalag bjuder på
korv med bröd.
Varmt Välkomna!
Gesäter
6 juli
16.30
Brännbollskväll på
Hedebovallen
Gesäters IF bjuder på fika.
Kontakt person:
Åsa Persson 070-622 83 24
Varmt Välkomna!

Eds Tennisklubb
21 juli
12.00 – 15.00

Discgolf[Utgåva]
med
:: [Datum]
Ungdomsgården
17 juni 18.00 – 21.00

Prova på tennis med
ETK på Bergslätt

Ungdomsgården flyttar ut
och hänger vid Sågtjärns
badplats och nu mera även
discgolfpark.

Ta med racket om du
har, annars finns det
att låna.
Välkomna J

Vi bjuder på korv, bröd och
saft.
Vi har även med discar att
låna ut om ni vill testa på
den nya fina discgolf parken

Naturpasset I skogarna kring Tavlan finns det 25 kontroller att hitta men
ingen brådska, de hänger där till den 18:e 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 Biblioteket, Infopoint Dals-Ed,
Fastighetsbyrån eller Fiskespecialisten och passa då även på att se allt
övrigt fint i butiken.

Speedskjutning
30 juli
10.30 – 12.00
Bergslätts IP
Skjuter du lika hårt
som Zlatan?
Denna dag kan du
testa och se hur hårt
du skjuter, och spela
fotboll tillsammans.
Eds FF bjuder på
glass till alla
deltagare.
Välkomna!

Designlov Pop-Up v.31
Badstranden 12.00-15.00
Testa på olika sorters design
under v 31 tillsammans med
designer Anna Hydén. Här får
du prova på skapande inom
mode, grafisk design och prylar.
Du kan testa att designa
accessoarer inför Countrygalan,
sy käpphästar, och utsmycka en
hästtransport som sedan finns
på Countrygalans
festivalområde.
Arrangeras av Förvaltningen
för kulturutveckling VGR

Eds Ryttarsällskap bjuder
in till Western tävlingar
och öppethus.
6 augusti 12.00 – 16.00
Det var 10 år sedan ridhuset
restes och det
uppmärksammar vi med att
bjuda på kaffe/te,
ryttarkakor. Varför inte ta
Ridborgarmärket.
Men också fartfyllda
westerntävlingar
Under 2022 har Eds RS gjort
stora säkerhetssatsningar på
anläggningen.

Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund bjuder in alla mellan åk 1 – 9 att
delta i en skrivartävling om vår dalsländska hembygd.
Tävlingen pågår mellan 1 juni och 18 augusti.
För att hjälpa till att få det kreativa skrivandet att flöda kommer barn- och
ungdomsbibliotekarien Jenny Andersson har träffar på biblioteket 15/6, 29/6 och 10/8 12.00
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Orientering
Lorem
Ipsum Dolor

Utgåva [nr] :: [Datum]

28 juni 13.00 – 15.00

Bokbussen är ute på besök

Eds SK finns på
badstranden och ni kan
testspringa en kort
stämpelbana på tid.

21 juli Badplatsen Lilla Lee
23 juli Nössemarksdagen
27 juli Badplatsen Lilla Lee

Barnensdag på Gröne Backe Camping
29 juli 12.00 – 15.00
Här bjuds det på Piratshow, hoppborgar och
ponnyridnig.
Ponnyridningen arrangeras av Dals-Eds
Ridklubb och Ridcenter på dal och är gratis
mellan 12.00 – 14.00
För 50:- kan ni ta Ridborgarmärket om ni
vill.

SOMMARSKOJ
För barn 0 - 10 år (barn under 4 i vuxens sällskap)
28 & 29 juni 10.00 – 14.00 Sockenstugan
30 juni 10.00 – 14.00 Rölanda Församlingshem
Anmäl er till en av dagarna senast 23 juni
Johanna 073-433 77 26
Carin 076-100 67 80

Märkestagning simning
Vecka 26 – 27 Håbol
Nössemark & Töftedal
Vecka 28 – 29 Ed Lilla Lee

Uppträdande i
Terrassparken
7 juli
Spelar Cvarnen Club i
Terrassparken, de är ett
coverband som spelar
låtar ur Beatles låtskatt.

Besök gärna biblioteket, för aktuell
information följ biblioteket på FB och
Insta, samt kommunens hemsida
www.dalsed.se
Kanota med oss
Vill du prova på att paddla
kanot?
Pingstkyrkan bjuder med dig
på en kanotupplevelse med
eftertanke, fika och
badmöjligheter.
Samling fredagen
12 augusti 17.00 – 19.00
Lilla Lees badstrand.
Anmäl till Mia Åkerlundh
genom SMS eller samtal
072- 840 02 44, eller till
Jim Mattsson 070- 964 04 98
senast 5 augusti
Begränsat antal platser
Välkomna!

Bygg din egen fågelholk
13 juli 12.00 – 15.00
Badstranden vid Lilla Lee
Norra Dals Jaktvårdskrets står för material.
Käpphäst
hoppning vid
Lilla Lee
20 juli
11.00 – 15.00
Eds RS kommer
med sin
käpphästpark till
badstranden,
medalj till alla
deltagare.

Gå och spela Bowling
22 juni
12.00 – 14.00
29 juni
15.00 – 17.00
10 augusti 12.00 – 14.00
Arrangemanget är gratis.
KS Edsbowlarna
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Nössemarks IF fyller 90
``` år
• Lär dig spela boule
• Prova på gymnastik med
en gammal norgemästare
• Prova på tennis med
certifierad tenniscoach
• Lär dig Ultimate Frisbee
tillsammans med 2 f.d
Sverigemästare
• Lär dig skjuta straffar med
UEFA-B tränare
• Brännboll med korv, kaffe
och fika

Resa till Boda Borg i Karlskoga
Tisdagen 2 augusti
Avresa 9.00 från Stallbacken
Vi kommer hem till Ed ca 20.00-21.00
200:- inkl. resa, inträde och tacobuffé
F
Anmälningsblanketter finns på
skolexpeditionen eller biblioteket
i
Anmälan och 200:- kontant till Biblioteket
För elever som ska börja åk 6 i höst –
gymnasieelever

Samtliga aktiviteter äger
rum på Nolbyvallen i Juli
Håll utkik på nossemarksif.se

Sammanställning blå bakgrund betyder Simskola och grönt betyder att Fritidsbanken är på badstranden

