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Foto: Isaberg

Allt är GRATIS

för dig 6-15 år!

Det finns massor med roliga aktiviteter i Båstad och på Bjäre

och i år blir det extra roligt för vi kan erbjuda alla aktiviteter

Tack vare regeringens extra satsning på

så kan kommunen

erbjuda fler aktiviteter gratis.

utan kostnad för barn och unga 6-15 år.

kostnadsfria lov-

aktiviteter för barn och unga 6-15år

En mängd aktiviteter arrangeras av kommunen, organisa-

tioner och föreningslivet runt om i kommunen.

Programmet marknadsförs via webben, www.bastad.se,

men också som tryckt material och via sociala medier.

Många av aktiviteterna behöver man anmäla sig till och de

har begränsat deltagarantal.

Anmäl i god tid!

Vi hoppas ni får ett roligt och aktivt sportlov!

För mer INFO kontakta Teknik & Service,
Båstads kommun, tel 0431 - 770 26, 776 34

eller maila mia.lundstrom@bastad.se



Torekovs Warmbadhus
Välkomna alla barn och ungdomar 6 - 15 år för sköna spabehandlingar.
Bada örtbad med eller utan tångruska och få massage efteråt. I vilorummet
bjuds du på te eller chokladmjölk.

SPA-kupong finns att hämta i receptionen, kommunhuset i
Båstad. Max 2 per familj. OBS! Det finns ett begränsat antal
platser (30 st) och det är först till kvarn som gäller. När du
fått en kupong, ring och boka tid på tel 0431 - 36 36 32.

Läs mer på www.torekovwarmbadhus.com.

Måndag - fredag 19 - 23/2 kl 09.30-17.00

Foto: Torekovs Warmbadshus

KUPONG

Uppblåsbart tivoli
Torsdagen den 22/2 kl 10.00-
15.00 Förslövs idrottshall

Hoppborgstivolit är ett uppblåsbart
äventyr för små och stora barn. Hoppa,
studsa och spring i de olika uppblåsbara
hoppborgarna.

För pojkar och flickor från 5 år och uppåt.

Ingen föranmälan.

Arr: Båstads kommun

ANMÄL

Måndag 19/2 kl 10.00 - 14.00

Halmstad Arena Bad är ett av södra Sveriges största äventyrsbad. Här finns
vattenrutschkanaor, vattenpist, vildfors, strömkanal, bubbelpool och sepa-rata
hopp-, motions- och aktivitetsbassänger. Dessutom rymmer badet en
friskvårdsavdelning med gym samt ett badcafé. Barn under 12 år måste ha
med sig en badande simkunnig vuxen. För att få bada utan vuxet sällskap
måste du ha fyllt 12 år samt vara simkunnig.

Bussen hämtar Förslövs skola kl 08.30, Grevie Bjäre kvarn kl 08.40, Västra
Karups skola kl 08.50, Torekovs skola kl 09.00, Hovs kyrka kl 09.10, Båstad
Lyckantorget kl 09.20 och Östra Karups skola kl 09.30. Hemfärd kl 14.00.

Glöm inte ta med badkläder. Vuxna får åka med bussen, men betalar sitt
inträde själv (80 kr).

ANMÄLAN och info: Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller
maila mia.lundstrom@bastad.se.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (50 st) och det är först till kvarn som
gäller. Buss och inträde ingår. Ledare från Ungdomens Hus i Förslöv medföljer.

Sannarpsbadet i Halmstad



5.

Hälsostudion i Båstad
Måndag 19/2 kl 06.00-20.00, tisdag 20/2 och torsdag
22/2 kl 15.00-20.00, onsdag 21/2 kl 06.00-
12.00 och kl 15.00-20.00, fredag 23/2
kl 06.00-12.00 och lördag 24/2 kl 09.00-
12.00

Gratis träning för ungdomar 11-14 år på Hälsostudions
bemannade tider. Instruktörer hjälper dig med övningar i
gymmet, leder dig i olika gruppträningspass inom
och utomhus samt finns till för att svara på frågor
om träning. Ta med gympakläder och gympaskor.

För mer info gå in på Hälsostudions hemsida
www.hstudion.se eller ring
0431 - 36 98 01/02

Xbowl i Båstad
Måndag 19/2 och tisdag 20/2 kl 14.00 - 16.00

Alla kan bowla... gammal som ung, proffs som nybörjare. Xbowl's toppmoderna
utrustning och automatiska poängräkning gör spelet enkelt. Givetvis har vi
automatiska staket som hindrar de minsta från att slå kloten i rännan.

Gratis bowling, skor och klot
för dig 6-15 år. Max en vuxen
per bana och timme.
Båstads kommun hyr alla
banorna så det är först

till kvarn som gäller.

Måndag 19/2 kl 14.00 - 21.00
Kl 14.00-18.00 är Musteriet öppet för alla. Från kl 18.30-21.00 är det

för Högstadiet. Föranmälan till musteriet@bastad.se eller via
sociala medier.
TACOKVÄLL

Musteriet i Båstad

Tisdag 20/2 och onsdag 21/2 kl 14.00 - 21.00

Torsdag 22/2 kl 14.00 - 21.00
Kl 17.00 startar vi en . Man spelar individuellt och
vinnaren får en Musteriet t-shirt. Ingen föranmälan krävs.

PINGISTURNERING

Fredag 23/2 kl 14.00 - 23.00
Kl 17.00 startar vi en . Man spelar individuellt och
vinnaren får en Musteriet t-shirt. Ingen föranmälan krävs.

BILJARDTURNERING

Ungdomens Hus Förslöv

För ytterligare info följ oss på Snapchat (musteriet), Instagram (musteriet) eller
Facebook (musteriet).

Måndag 19/2 kl 14.00-20.00
start kl. 17.00 Anmälan

på plats.
Tisdag 20/2 kl 14.00-20.00
Onsdag 21/2 kl 14.00-20.00

(badges) står framme hela dagen
Torsdag 22/2 kl 14.00-20.00 Vi lagar
från kl. 17.00. Anmälan senast tisdag 20/2 till
personalen.
Fredag 23/2 kl 14.00-23.00

PINGISTURNERING

KNAPPMASKIN

KLARA

TACOS



Bio Scala i Båstad - GRATIS FÖRESTÄLLNINGAR

OBS! Begränsat antal platser (80 /film), kom i god tid!!
JUMANJI - Söndag 18/2 kl 16.00

Genom en förtrollad spelkonsol sugs fyra skolungdomar,
Spencer, Fridge, Bethany och Martha, in iden farofyllda
världen Jumanji, där de förvandlas till den respektive avatar
de valt, alla med sina unika färdigheter.

För att inte fastna i Jumanji i all evighet måste de ta sig
igenom sitt livs äventyr - och överleva till sista nivån.
Längd: 1 timme 59 minuter Ålder: 11 år

LITTLE WING - Måndag 19/2 kl 16.00
12-åriga Varpu gillar att rida och hänga med kompisar. Men
hennes mamma har svårt att klara av vardagliga ting och
tycker lätt synd om sig själv. En dag får hon nog och drar
hemifrån. Efter en omtumlande resa hittar hon sin biologiska
far som beter sig märkligt men lovar att följa med när dottern
ska tävla i hästhoppning. Han vill så gärna göra henne glad,
men det blir en svår uppgift för en udda enstöring.
Längd: 1 timme 40 minuter Ålder: 11 år

KRIG - Tisdag 20/2 kl 16.00
När 11-årige Malte flyttar till ett nytt område med sin mamma,
landar han mitt i en konflikt mellan två gäng. Med sitt sinne för
strategi ser Malte en möjlighet att få fotfäste bland barnen.
Men hans metoder ger också bränsle på elden, allt eskalerar
och kriget är ett faktum.
Längd: 1 timme 24 minuter Ålder: 11 år

JORDGUBBSLANDET - Onsdag 21/2 kl 16.00
15-årige Wojtek åker till Sverige från Polen med sina för-äldrar
för att plocka jordgubbar. De kommer till en gård i Blekinge.
Där får Wojtek kontakt med bondens dotter, Anneli, och de två
tonåringarna börjar träffa varandra i smyg. Men föräldrarna
vill inte veta av deras förhållande...
Längd: 1 timme 37 minuter Ålder: 11 år

Torsdag 22/2 kl 13.00 - 16.00 på Båstads bibliotek

Låtskrivarworkshop - De Luxe

Med glädje och bra pepp ska vi tillsammans skapa trovärdiga låtar inne-
hållande vers, brygga och refräng som vi sedan hjälper till att färdigställa till
kompletta låtar att kunna lyssna på.
Steg ett i processen är att gå igenom Takter & Rim. Vi stolpar upp ord som
berör ett tema vi kommit överens om.
Efter vi lärt oss Takter & Rim sätter vi oss i mindre grupper för att kastas in
i en glödhet skrivsession till musiken som skapas.
Efter en kortare rast går vi igenom samtliga gruppers texter och rappar och
sjunger dem tillsammans.
Som avslutning får alla som vill möjligheten att sjunga/rappa in sin text i
professionell studiomikrofon.
FÖRANMÄLAN till eller via
sociala medier till respektive gård.
Workshopen är ett samarrangemang av Kultur, Teknik och service och
ungdomsgårdarna
Mer info hittar du på. eller Facebook Workshop
Deluxe

musteriet@bastad.se eller uh@bastad.se

http://workshopdeluxe.se/

ANMÄL



Friskis & Svettis
Måndag - torsdag 20 - 23/2 kl 08.00-19.30 och fredag
24/2 kl 08.00-19.00
Friskis & Svettis erbjuder fri träning i gymmet och på passen (i mån av plats)
för högstadie- och gymnasieelever. Dessutom finns det extra insatta pass för
olika åldrar. Mer info hittar du på www.bastad.friskissvettis.se

Foto: Friskis & Svettis

Båstad Taekwondo

Kom och prova på Taekwondo. Taekwondo är en koreansk kampsport med
gamla anor, är internationellt erkänd och ingår som gren i Olympiska Spelen.
I träningen ingår inte bara fight, utan även självförsvar och traditionella
mönster, samt en hel del fysisk träning.

Flickor och pojkar 7-9 år tränar torsdagar kl 18.00 - 19.00

Flickor och pojkar 9-12 år tränar onsdagar
kl 18.00 - 19.00

Ungdom och vuxen (12-99 år) tränar måndagar
kl 18.30-20.00 och onsdagar kl 19.00-20.30.

Vi finns på Lyckantorget i Båstad ovanför ICA.

Mer info ring Richard, 0703-18 25 92 eller maila
tangshou_tkd@hotmail.com. Se även www.bastadtaekwondo.se och facebook.

Måndag, onsdag och torsdag 20/2 och 22 - 23/2

Östra Karups MoG
Tisdagen den 20/2 kl 17.15-18.00 och kl 18.15-19.00

Vill du prova på att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan att göra din
första kullerbytta - då ska du som är 3-6 år vara med på Bamsegympan i Östra
Karups gympasal på tisdagar kl 17.15-18.00. Är du 6-9 år kan du vara med på
passet som heter Lek och Aktivitet på tisdagar kl 18.15-19.00. Vill du veta mer,
ring Naomi Holmgren, tel 0725 - 44 22 23.

Ramsjö Skytteförening
Måndag, Tisdag och Onsdag 19/2-21/2 kl 18.00-20.00

Prova på Luftgevärsskytte hos Ramsjö Skytteförening, för mer info se
www.idrottonline.se/RamsjoSkF.
Föreningen tillhandahåller allt som behövs när du provar på pistolskytte,
hörselskydd, tavlor, klisterlappar, instruktör och skjutledare.
Luftgevär på 10 meter skjuter vi i vår lokal i källaren, Strandängsskolan i
Båstad.
Åldersgränsen är 7 år och vi skjuter i blandade åldrar, tjejer och killar, vi har
höj och sänkbara bord.



Foto: Mats Roslund

Måndag 19/2 och torsdag 22/2 kl 12.00 - 16.00

Alla barn och ungdomar från 8 år och uppåt är välkomna att prova på
Sportlovsvävning i Östra Karups Vävstuga.

Följande finns att väva:

ANMÄL dig senast söndagen den 18/2 till måndagsvävningen och senast
onsdag 21/2 till torsdagsvävningen.

Anmäl till Eivor, tel 0431 - 741 66 eller 0730 - 40 92 21 säkrast på förmiddag.

Sportlovsvävning i Östra Karup

- Traslöpare kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00

- Kudde kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00

- Väska kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00

- Bordslöpare kl 12.00-16.00

- Vävning av band kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00

ANMÄL

Måndag 19/2 kl 17.00-22.00, tisdag 20/2 och onsdag 21/2
kl 10.00-13.00 och kl 17.00-23.00

Flamingoklubben är en aktivitetsklubb på Hotell Riviera Strand där det
händer massor av kul för barn 6-13 år. Här får barnen leka och busa
med nya kompisar och visst kan det vara skönt att få en stund för sig
själv som förälder medan barnen sysslar med roliga aktiviteter. Fri
entré.

Tillgång till poolen på Hotell Riviera Strand är endast möjligt under
Flamingoklubbens aktivitet “Splash/Lek/Sport” måndag-onsdag
kl 16.00-17.00. Om ni vill vara med på denna aktivitet ska ni vara i
hotellets reception kl 15.45, där ledare möter upp. OBS! Simkunnighet
är ett måste!

Måndag 19 februari

Tisdag 20 februari och onsdag 21 februari

Kl 16.00-16.30 Splash/Lek/Sport i poolen Från 8 år (simkunnig))

Kl 17.00-18.00 Family Flamingo Sports Hela familjen

Kl 20.00-20.30 Flamingo OS-Kids Challenge Från 7 år

Kl 21.30-22.00 Radiostyrda leksaker Från 10 år

Kl 10.30-11.00 Flamingo Gympa/Dans/Lek Från 4 år

Kl 11.15-12.00 Fotboll/Innebandy/Bollsport Från 7 år

Kl 16.00-16.30 Splash/Lek/Sport i poolen Från 8 år (simkunnig)

Kl 17.00-18.00 Family Flamingo Sports Hela familjen

Kl 20.00-20.30 Flamingo OS-Kids Challenge Från 7 år

Kl 20.45 Champions League Fotbollsintresserade

Kl 21.30-22.00 Radiostyrda leksaker Från 10 år

Sportlovskul, Hotell Riviera Strand



Skidresa till Isaberg, Hestra
Onsdag 21/2 kl 07.00 - 18.00

Häng med oss till Isaberg i “Smålandsfjällen” tillsammans med personal från
Musteriet i Båstad. Isaberg har 10 nedfarter, södra Sveriges största skidsystem
och pistpreparering i toppklass.

För dig från högstadiet och uppåt. Låg- och mellanstadiet åker med i vuxet
sällskap.

Bussen hämtar Förslövs skola kl 07.00, Grevie Bjäre kvarn 07.10, Västra
Karups skola kl 07.20, Torekovs skola kl 07.30, Hovs kyrka kl 07.40, Båstad
Lyckantorget kl 07.50 och Östra Karups skola kl 08.00. Vi är framme vid 10-
tiden och hemfärd kl 16.00.

För mer info gå in på www.isaberg.com. Ta med egen mat, grilla eller ät i
restaurang Toppstugan.

ANMÄLAN och info: Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller
maila mia.lundstrom@bastad.se.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (50 st) och det är först till kvarn som
gäller. Buss, skipass, skid- eller snowboardhyra ingår. Vuxna får åka med
bussen gratis, men står för skipass och skidhyra själva.

ANMÄL

Foto: Isaberg

Måndag 19/2 kl 11.00 på Båstads bibliotek, Aulan

Pyssel och filmvisning på Bibblan

RANGO - Kameleonten Rango lever ett liv i trygghet som ett
vanligt husdjur. Samtidigt lider han av en stor identitetskris. För
hur högt kan man sikta när hela ens liv består av att smälta in?
När Rango av en händelse hamnar i den sandiga, pistoltäta byn
Dirt – en laglös utpost bebodd av öknens mest sluga och origi-
nella varelser – inser han att han plötsligt sticker ut ur mängden.
Välkomnad som stans sista hopp tvingas han ta sig an sin nya
roll som dess nya sheriff… och efter en kanonad av actionfyllda
situationer och möten börjar Rango bli den hjälte han endast
drömt om att vara. 1 tim 51 min. Svenskt tal. Barntillåten.

Onsdag 21/2 kl 14.00 på Båstads bibliotek, Aulan

DJUNGELBOKEN (Disneys klassiker från 1967)- När ryktet
går om att den farliga tigern Shere Khan är tillbaka i djung-
eln, bestämmer sig pantern Bagheera att ta sin vän, djungel-
pojken Mowgli, till en säkrare plats i människobyn. Men
Mowgli gillar inte alls idén – djungeln är ju hans riktiga
hem! Han rymmer och stöter på den bekymmerslösa
björnen Baloo, som omedelbart tar på sig uppdraget att
lära Mowgli allt han kan om hur man klarar sig i den vilda
djungeln. Svinga dig in i tidernas äventyr med Mowgli,
Baloo, Bagheera, den jazzande orangutangen Kung Louie,
den hypnotiserande ormen Kaa och alla andra i en tidlös Klassiker signerad
Walt Disney. 1 tim 29 min. Svenskt tal. Barntillåten.

Tisdag 20/2 och Torsdag 22/2 kl 10.00-18.00 på Båstads
bibliotek
GÖR DITT EGET ÖKENLANDSKAP. Pyssel med stenar, pinnar och piprensare. Så

långt materialet räcker. Gratis.Drop in

OBS! Begränsat antal platser i aulan, kom i god tid!!



Fredag 23/2 kl 12.00 på Båstads bibliotek

Det kryper och krälar på Bibblan

Djurskötaren Frank Madsen från Malmö Reptilcenter kommer och visar upp
sina läskigaste djur. Kom hit om du vågar!

Kl 12.00, för alla åldrar. Entrébiljett behövs men aktiviteten är gratis.

Boka biljett på eller på Båstads bibliotek. OBS! Begränsat antal
platser!

För mer info maila Malin eller Clara, malin.lindau.eld@bastad.se eller
clara.juhlin@bastad.se.

0431-770 88

ANMÄL

Foto: Yoump

Yoump i Helsingborg
Tisdag 20/2 kl 14.00 - 16.00

Yoump är en stor sport och nöjesarena i Helsingborg där
gravitationslagen har upphört att existera. Explore gravity och
känn den totala rörelsefriheten i en lokal med trampoliner från vägg till vägg!

Här kan du testa freeyoump, foampit, dodgeball, airtrack, slackline, bigairbag,
the wall, slampdunk, battlebeam, hig performance, shop och café.

Det finns ingen åldersgräns men barn 0-10 år får endast besöka Yoump i
sällskap med vuxen. Vuxna får åka med bussen, men får stå för inträdet själva.

Bussen hämtar Östra Karups skola kl 12.10, Båstad Lyckantorget kl 12.20,
Hovs Kyrka kl 12.30, Torekovs skola kl 12:40, Västra Karups skola kl 12.50
Grevie Bjäre kvarn kl 13.00 och Förslövs skola kl 13.10. Hemfärd kl 16.00.

ANMÄLAN och info: Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller
maila mia.lundstrom@bastad.se.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (50 st) och det är först till kvarn som
gäller. Buss och inträde ingår. Ledare från Ungdomens Hus i Förslöv medföljer.
Vuxna får åka med bussen gratis, men står för inträdet (180 kr) själva.

ANMÄL


