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Sjöbo kommun

Sportlovsprogrammet 2018

Res kollektivt
Kolla om du kan ta buss dit du vill åka.
Gå in på Skånetrafikens reseplanerare:
www.reseplaneraren.skanetrafiken.se

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter
att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En
del av aktiviteterna kräver föranmälan så läs noga vad det står.
Ha en härlig vecka önskar arrangörerna.
Reservation för ändringar i programmet.
Frågor kontakta Eva Nilsson, 0416-272 04

SÖN
18 f DAG
ebru
ari

Pilot
Prova på att flyga Gyrokopter.
Tillsammans med en instruktör
får du prova hur det känns att
flyga Gyrokopter på Sövde flygplats.
Ålder: Minsta längd 130 cm. Barn
under 18 måste ha målsmans

tillstånd
Avgift: 100 kr för 10 minuter flygning, gäller endast
dessa två dagar
Arrangör: Skånska Gyrokopterklubben
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Sjöbo flygfält, Skånska Gyrokopterklubben
Dag och tid: söndag 18 februari kl 11.00 till 14.00
Info: info@gyroflyg.se
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sätts på prov.
Ålder: för dig som är född
2005-1999
Fri entré
Arrangör: Fritidsgården Navet Sjöbo
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Navet Sjöbo
Dag och tid: måndag 19 februari kl 18.00
Info: 0416- 274 76 under Navets öppettider eller Navet i Sjöbo på facebook.
Innebandy
Bandyspel med blandade åldrar, medtag gärna egen
klubba, finns även att låna i begränsat antal.
Åldrar: från 9 år och uppåt
Fri entré
Arrangör: LEV 06
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats/lokal: Östra Färshallen
Dag och tid: måndag 19 februari kl 17.45-19.00
Info: kansliet_lovangen@hotmail.com
LEV 06 - samarbete i ungdomsverksamheten i Lövestads IF / Esperöds SK / Vanstads IF
Intensivsimskola
Lära sig simma
Ålder: 4-12 år
250 kr för hela kursen

Arrangör: Sjöbo Simsällskap
Anmälan till: http://idrottonline.se/SjoboSS-Simidrott/
Plats: Sjöbo Simanläggning
Dag och tid: måndag 19 februari-fredag 23 februari kl
08.00-09.30
Info: kansli.sjoboss@sjobo.nu
Matlagning
Ni hjälper till i den mån det går och sen äter vi något
riktigt gott tillsammans.
Ålder: för dig som är född 2005-1999
Fri entré
Arrangör: Blentarps fritidsgård
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Blentarps fritidsgård
Dag och tid: måndag 19 februari kl 18.30
Info: 0416- 274 76 under Navets öppettider eller Gården i
Blentarp på facebook.
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Big bowl & Laserdome
Vi åker in till Malmö och
spelar bowling först och sen
laserdome direkt efteråt.
Efter det äter vi tillsammans och fritidsgårdarna bjuder
på allt. Buss hämtar upp och lämnar av på alla våra fritidsgårdar. Vi har c:a 40 platser så vid fler anmälningar
lottar vi ut platserna.
Ålder: för dig som är född 2005-1999
Fri entré
Arrangör: Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun
Anmälan till: Vårdnadshavare anmäler helst till mailadressen fritidsgardarna@sjobo.se i mejlet ska följande
stå: vilken aktivitet, barnets/ungdomens namn, personnummer, mobilnummer till både vårdnadshavare
och ungdom, eventuell allergi m.m. och på vilken
fritidsgård som ungdom önskar gå på och av bussen. Vid anmälan godkänner ni även att ditt barn åker
inhyrd buss med personal från fritidsgårdarna. Skriv
om det är okej eller inte att vi använder bilder av ditt
barn i publikt syfte som t.ex. på Navets facebooksida.
Vi kommer också dela ut pappersanmälan på våra fritidsgårdar vid behov. Anmälan ska göras senast den 13
februari och ni får besked senast den 16 februari om
du kommit med.
Plats: utflykt till Malmö
Dag och tid: tisdag 20 februari samling Lövestad
fritidsgård kl 12.10, Navet Sjöbo kl 12.30, Blentarps
fritidsgård kl 12.50. Hemma igen c:a tider Blentarp kl
18.30, Navet kl 18.50 och Lövestad kl 19.10

Info: 0416- 274 76 under Navets öppettider eller Navet i Sjöbo på facebook
Friidrott
Ni kommer få testa på en del av friidrottens grenar stavhopp,
höjdhopp, kula samt löpning
Ålder: 10-16 år
Fri entré
Arrangör: FK Athlet
Anmälan till: Kent Borgström kent@fkathlet.se
Plats/lokal: Färsinga B-Hall
Dag och tid: tisdag 20 februari kl 09.30-11.00 för 1012 år och kl 11.30-13.00 för 13-16 år
Info: kent@fkathlet.se eller 0739-377221
Luftgevärsskytte
Kom och prova på Luftgevärsskytte, en sport för alla.
Åldrar: 7-15 år
Fri entré
Arrangör: Sjöbo Ungdomsskyttegille
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats/lokal: Luftgevärshallen, Eiser fritids lokaler
Dag och tid: tisdag 20 februari kl
09.00-14.00
Info: Jan Lindgren 0705-984214
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Bakning
Idag bakar vi och äter sportlovstårta.
Ålder: för dig som är född 2005-

1999
Fri entré
Arrangör: Fritidsgården i Lövestad
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Fritidsgården i Lövestad
Dag och tid: onsdag 21 februari kl 16.30
Info: 0416- 274 76 under Navets öppettider eller Fritidsgården i Lövestad på facebook.
Bubbleball
Äventyrscampen flyttar tillfälligt in några timmar i
Färsinga A-hallen och med sig har de Bubbleballs som
är uppblåsbara bubbelbollar som du är i samtidigt som
du t.ex. försöker spela fotboll. Skrattgaranti för både
spelare och åskådare. Obs! Inga utomhusskor på när
du spelar.
Ålder: åldersinriktning åk 4-9
Fri entré
Arrangör: Fritidsgården Navet Sjöbo

Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Färsinga A-hallen i Sjöbo
Dag och tid: onsdag 21 februari kl 12.00-14.00 åk 4-6
och kl 14.00-16.00 åk 6-9
Info: 0416- 274 76 under Navets öppettider eller Navet i Sjöbo på facebook
Judo
Prova på judo! Jättekul kampsport, självförsvar och
träning på samma gång.
Åldrar: 6-7 år och uppåt
Fri entré: kläder för träning (ej shorts skor behövs inte)
Arrangör: Österlens budo klubb
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats/lokal: judolokalen Kvarngatan 1 (bredvid boxnings klubben Viljan)
Dag och tid: onsdag 21 februari kl 13 00-15 00
Info: Per Larsson 0706925032
Ormar, sköldpaddor och ödlor
Frank Madsen från Malmö Reptilcenter kommer till
Sjöbo biblioteket med några av sina djur. Det blir en
massa spännande fakta om de olika reptilerna!
Ålder: riktar sig till barn i alla åldrar
Fri entré
Arrangör: Sjöbo bibliotek i samarbete med Malmö
Reptilcenter
OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan från och
med den 12/2 2018 till biblioteket@sjobo.se eller
0416-27160.
Plats: Biblioteket i Sjöbo
Dag och tid: onsdag 21februari kl 11.00-12.00
Info: kontakta biblioteket i Sjöbo biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160/0416-27161.
Sportlov på Tuna RaceHouse
Prova på radiostyrdbilsport på Tuna RaceHouse, 5 min
byte av nya förare. Det finns tre bilar som kör samtidigt.
Åldrar: 8 år och uppåt
Fri entré
Arrangör: Motorsällskap RaceHouse RC Sjöbo (MSRHRCS)
Anmälan till: 0707678001
Plats: Industrigatan 1E ingång genom Tuna Busland
Dag och tid: onsdag 21 februari kl 11.00 -14.00
Info: tunaracehouse.se

Bounce
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mat efteråt. Ta med dig träningskläder och hoppstrumpor om du har och gärna
något att dricka. Vi bjuder
på allt, även hoppstrumpor
om du inte har. Buss hämtar upp och lämnar av på
alla våra fritidsgårdar. Vi har c:a 40 platser så vid fler
anmälningar lottar vi ut platserna.
Ålder: för dig som är född 2005-1999
Fri entré
Arrangör: Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun
Anmälan till: Vårdnadshavare anmäler helst till mailadressen fritidsgardarna@sjobo.se i mejlet ska följande
stå: vilken aktivitet, barnets/ungdomens namn, personnummer, mobilnummer till både vårdnadshavare
och ungdom, eventuell allergi m.m. och på vilken
fritidsgård som ungdom önskar gå på och av bussen. Vid anmälan godkänner ni även att ditt barn åker
inhyrd buss med personal från fritidsgårdarna. Skriv
om det är okej eller inte att vi använder bilder av ditt
barn i publikt syfte som t.ex. på Navets facebooksida.
Vi kommer också dela ut pappersanmälan på våra fritidsgårdar vid behov. Anmälan ska göras senast den 14
februari och ni får besked senast den 19 februari om
du kommit med.
Plats: utflykt till Toftanäs
Dag och tid: torsdag 22 februari samling Lövestad
fritidsgård kl 12.20, Navet Sjöbo kl 12.40, Blentarps
fritidsgård kl 13.00. Hemma igen c:a tider Blentarp kl
18.00, Navet kl 18.20 och Lövestad kl 18.40
Info: 0416-274 76 under Navets öppettider eller Navet
i Sjöbo på facebook
Luftgevärsskytte
Luftgevärsskytte är en sport där alla kan vara med,
tjejer och killar tävlar tillsammans på lika villkor. Kom
och prova om gevärsskytte är något för dig! All utrust-

ning som behövs finns att låna på plats. www.idrottonline.se/Sjobo/Oved-OstrabySF-Sportskytte
Ålder: 7-16 år
Fri entré
Arrangör: Öved-Östraby Skytteförening
Anmälan till: ingen anmälan behövs
Plats: Bjärsjölagårds Idrottshus på Motionsgatan 8,
Bjärsjölagård
Dag och tid: torsdag 22 februari kl 14.00-17.00
Info: på hemsidan www.idrottonline.se/Sjobo/OvedOstrabySF-Sportskytte och Håkan Andersson 0733363397
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Bubbleballs som är uppblåsbara
bubbelbollar som du är i samtidigt som du t.ex. försöker spela
fotboll. Skrattgaranti för både
spelare och åskådare. Obs! Inga utomhusskor på när
du spelar.
Ålder: åldersinriktning åk 4-9
Fri entré
Arrangör: Fritidsgården i Blentarp
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Sporthallen i Blentarp
Dag och tid: fredag 23 februari kl 13.00-16.00
Info: 0416- 274 76 under Navets öppettider eller Gården i Blentarp på facebook
5-kamp
Kom och var med på en rolig varierad 5-kamp med
priser. Det kan vara allt från listighet och precision till
reflexer som sätts på prov.
Ålder: För dig som är född 2005-1999
Fri entré
Arrangör: Blentarps fritidsgård
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Blentarps fritidsgård

Sjöbo Simanläggning

Besök Sjöbo simanläggning för simning, relax
och bad. Under sportlovet kommer Wibit’n
att vara framme och vi kommer att erbjuda
flera andra aktiviteter.
Entré och ev. avgift vid de olika aktiviteterna
Sjöbo Simanläggning/Sjöbo kommun
Öppettider och annan information finns på:
www.sjobo.se/sjobo-simanlaggning och på
Facebook Simanlaggning

Dag och tid: fredag 23 februari kl 19.00
Info: 0416-274 76 under Navets öppettider eller Gården i Blentarp på facebook
Matlagning
Ni hjälper till i den mån det går och sen äter vi något
riktigt gott tillsammans.
Ålder: för dig som är född 2005-1999
Fri entré
Arrangör: Navet Sjöbo
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Fritidsgården Navet Sjöbo
Dag och tid: fredag 23 februari kl 18.00
Info: 0416- 274 76 under Navets öppettider eller Navet i Sjöbo på facebook
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Innebandy
Bandyspel med blandade åldrar,
medtag gärna egen klubba, finns
även att låna i begränsat antal.
Åldrar: från 9 år och uppåt
Fri entré
Arrangör: LEV 06
Anmälan till: ingen föranmälan

krävs
Plats/lokal: Östra Färshallen
Dag och tid: lördag 24 februari kl 13.00-15.00
Info: kansliet_lovangen@hotmail.com
LEV 06 - samarbete i ungdomsverksamheten i Lövestads IF / Esperöds SK / Vanstads IF

Kul i Skidbacken
Skidbacken håller öppet om vädret tillåter det. Kolla
hemsidan/FB för uppdaterad information.
Åldrar: 3 år och uppåt
Avgift: liftkort 80:- medlemmar Friluftsfrämjandet 60:skiduthyrning finns
Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo
Anmälan till: ingen anmälan
Plats/lokal: Skidbacken, Sjöbo Ora
Dag och tid: lördag 24 februari kl 10.00-16.00

Fritidsgårdarnas öppettider

Info: https://www.facebook.com/friluftsframjandetsjobo/ eller
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/
syd/lokalavdelningar/
sjobo/skidbacken/
Pilot
Prova på att flyga Gyrokopter.
Tillsammans med en
instruktör får du prova
hur det känns att flyga
Gyrokopter på Sövde flygplats.
Ålder: Minsta längd 130 cm. Barn under 18 måste ha
målsmans tillstånd
Avgift: 100 kr för 10 minuter flygning, gäller endast
dessa två dagar
Arrangör: Skånska Gyrokopterklubben
Anmälan till: ingen föranmälan krävs
Plats: Sjöbo flygfält, Skånska Gyrokopterklubben
Dag och tid: lördag 24 februari kl
11.00 till 14.00
Info: info@gyroflyg.se
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Kul i Skidbacken
Skidbacken håller öppet om vädret
tillåter det. Kolla hemsidan/FB för
uppdaterad information.
Åldrar: 3 år och uppåt
Avgift: liftkort 80:- medlemmar
Friluftsfrämjandet 60:- skiduthyrning finns
Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo
Anmälan till: ingen anmälan
Plats/lokal: Skidbacken, Sjöbo Ora
Dag och tid: söndag 25 februari kl 10.00-16.00
Info: https://www.facebook.com/friluftsframjandetsjobo/ eller
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/sjobo/skidbacken/

Navet
Måndag & onsdag: 15.30- 21.00
Tisdag & torsdag: Stängt p.g.a. utflykter
Fredag: 15.30- 22.00

Lövestad
Tisdag: Stängt p.g.a. utflykt
Onsdag: 16.00- 20.00

Blentarp
Måndag: 17.00- 21.00
Torsdag: Stängt p.g.a. utflykt
Fredag: 18.00- 22.00

För information om fritidsgårdarna kan du kontakta
oss på 0416-274 76 under öppettider
Gilla gärna våra facebook sidor Navet i Sjöbo, Gården
i Blentarp och Fritidsgården i Lövestad där vi löpande
lägger ut information.

Välkommen till biblioteket!
www.biblioteksso.se
Sjöbo bibliotek
Måndag: 11.00-19.00
Tisdag: 11.00-18.00
Onsdag: 12.00-17.00
Torsdag: 12.00-18.00
Fredag: 11.00-17.00
Lördag: 10.00-14.00
Tel: 0416-271 60/61
E-post: biblioteket@sjobo.se
Blentarps bibliotek
Bemannad öppettid
Tisdag: 15.00-18.00
Torsdag: 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Meröppet
Måndag: 08.00-22.00
Tisdag: 12.00-22.00
Onsdag-söndag: 08.00-22.00
Tel: 0416-271 68
E-post: blentarp.biblioteket@sjobo.se

Lövestad bibliotek
Bemannad öppettid:
Måndag: 15.00-18.00
Torsdag: 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Meröppet:
Måndag-torsdag: 08.00-22.00
Fredag: 12.00-22.00
Lördag-söndag: 08.00-22.00
Tel: 0416-273 36
E-post: lovestad.biblioteket@sjobo.se
Vollsjö bibliotek
Måndag: 09.00-11.00 samt 12.00-14.00
Tisdag: 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Onsdag: 15.00-18.00
Tel: 0416-577 964
E-post: vollsjo.biblioteket@sjobo.se

Se film på Flora
Flora är Sjöbos egen biograf. Här kan du se de snaster
filmerna i en härlig bioslaong. Välkommen till Flora!
Hela bioprogrammet hittar du på
www.sjobo.se/destinationsjobo/flora-biografteater/
biografen
Biljettpriser
Ordinarie kväll: 90 kr
Ordinarie kväll 3D: 120 kr
Matiné: 70 kr.
Matiné 3D: 90 kr.
Biljetter kan bokas på nätet:
http://biobokning.sjobo.se/chap/bookforestall/
Biljettkassan öppnar 60 min innan föreställning.

www.sjobo.se

