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Med anledning av covid-19 pandemin har Sportlovet i år en del 
restriktioner. Låt oss ta hand om varandra genom att:

- Stanna hemma vid minsta symtom
- Hämta och lämna barnen utomhus
- följa anvisningarna för in-och utpassage
- Se tilll att hålla avstånd när ni lämnar och hämtar ert barn
- Hjälp barnen genom att påminna om handtvätt
- Varje aktivitet ska bokas i förväg, maxantal och information          
   finns på www.sportlovet.com
- För att minska smittspridningen finns ett maxantal som 
   får vistas i varje lokal, Information om det finns på 
   www.varmdo.se och i lokalerna

med anledning av den pågående pandemin ber vi er att ha           
överseende med att det kan komma att ske föränfringar 
i programmet och inriktiningen.

Ha så kul! 

förhållningssätt covid-19



SCHEMA FÖR SPORTLOVSVECKAN

MÅNDAG
SKRIDSKOR  09.00-11.00
RACKETSPORT  10.00-12.00
BOLLSPORT  13.00-15.00
FRIIDROTT  13.00-14.00
DISNEYLÄGER  08.00-20.00

Onsdag

SKRIDSKOR  09.00-11.00
RACKETSPORT  10.00-12.00
BOLLSPORT  13.00-15.00
DJUNGELYOGA  13.00-14.00
HARRY POTTER  08.00-20.00

TISDAG
SKRIDSKOR  09.00-11.00
KAMPSPORT  10.00-12.00
BOLLSPORT  13.00-15.00
DJUNGELYOGA  13.00-14.00
SKATTJAKT  08.00-20.00

TORSDAG
DANS  10.00-11.00
KAMPSPORT  10.00-12.00
HANDBOLL  10.00-13.00
BOLLSPORT  13.00-15.00
FRIIDROTT  13.00-14.00

lördag

sportlovsfiske 10.00-15.00

w w w . s p o r t l o v e t. c o m
AKTIVITETERna KRÄVER ANMÄLAN, BOKA DIN PLATS PÅ:

KRYSSA SJÄLV FÖR DE AKTIVITETER SOM DU HAR BOKAT

HANDBOLL  10.00-13.00

FREDAG
DANS  10.00-11.00

BOLLSPORT  13.00-15.00
BLACKMINTON  10.00-10.50
BLACKMINTON  11.00-11.50
BLACKMINTON  13.00-13.50
BLACKMINTON  14.00-14.50



thorvalls bilar sponsor

RACKETSPORT

Kontaktperson: maja key
Email: racketsport@sportlovet.com

Telefon: 070-236 05 82

Oavsett om du är nybörjare eller proffs, så erbjuder 
vi lek och teknikträning för alla. Vi kommer att spela 

badminton, minitennis och bordtennis!

Gratis för alla åldrar!

tid & plats: 10.00-12.00 
MÅNDAG: brunn sporthall onsdag: grantomtahallen

UTRUSTNING: inomhusskor, vattenflaska, racket finns att låna

anmäl dig på www.sportlovet.com



FRIIDROTT
Kom och testa olika friidrottsgrenar,  
leka lekar, hoppa och springa med oss!

PLATS & TID:
MÅNDAG, torsdag 13.00-14.00 

grantomta sporthall

ÅRSKURS: Alla är välkomna
PRIS: Gratis 

Kontaktperson: baltsar bengtsson
Email: friidrott@sportlovet.com

Telefon: 073-656 84 09

anmäl dig på www.sportlovet.com



KAMPSPORT
Kom och lär dig kampsport med oss!                                      

vi går tillsammans igenom olika tekniker, 
alla kan vara med oavsett tidigare erfarnhet! 

tid & PLATS: tisdag, torsdag 10.00-12.00 
kampsportshallen, gustavsberg 

ÅRSKURS: Alla är välkomna
Pris: gratis

anmäl dig på www.sportlovet.com

Kontaktperson: hussain alrahmoun
Email:  kampsport@sportlovet.com

Telefon: 072-837 18 57



yoga
Välkommen på djungelyoga! 

Vi besöker den spännande djungeln 
och gör olika rörelser som liknar 

djuren. Yogan blir lugn, lekfull och 
avslappnande. Du tränar balans, nya 

rörelser och kommer ha det kul och skönt!

tid & plats: tisdag, onsdag 13.00-14.00         
centrumhuset, gustavsberg

Årskurs: Alla är välkomna                                
anhöriga får gärna ocskå delta

Kontaktperson: bella sjödin
Email: yoga@sportlovet.com

Telefon: 076-026 00 45

anmäl dig på www.sportlovet.com



Gillar du musik och att röra på dig?
Vi kommer lära oss enkla coola danssteg till olika 

låtar och nivån är lätt, Kul och svettigt blir det!

tid & plats: 
torsdag, fredag 10.00-11.00
centrumhuset, gustavsberg

DANS

Utrustning: 
rörliga kläder, 

inomhusskor / barfota
vattenflaska

Kontaktperson: 
bella sjödin

dans@sportlovet.com
076-026 00 45

ANMÄL DIG PÅ www.sportlovet.com

ÅRSKURS: Alla är välkomna         

PRIS: Gratis 



Vi kommer att spela olika bollsporter, leka massa                 
roliga bollekar och hitta på annat skoj!

Plats & tid: 13.00-15.00  Måndag: Djurö Sporthall
Tisdag: Brunn Sporthall  Onsdag: Grantomtahallen 

torsdag: Hemmesta Sporthall  Fredag: grantomtahallen

   B
OLLSPORT

bollen är rund allt kan hända

Kontaktperson: JAKOB HEMB
EMail: bollsport@sportlovet.com

Telefon: 072-233 18 34 

anmäl dig på www.sportlovet.com

utrustning: inomhusskor
årskurs: Alla är välkomna

Pris: gratis



Kom och lär dig åka skridskor med oss!  
Om du kan åka, kom och utvecklas och ha kul på is!

PLATS: Ekvallens bandyplan 
TID: måndag, tisdag, onsdag 09.00-11.00

UTRUSTNING: skridskor och hjälm
ÅRSKURS: Alla är välkomna

Pris: gratis

Kontaktperson: AMANDA RYDÉN
Email: skridskor@sportlovet.com

Telefon: 073-833 21 46

anmäl dig på www.sportlovet.com

SKRIDSKOR



Välkommen in i 
neonlysande mörker!  Blackminton 

är racketsporten där allt som syns
är linjerna, bollen och spelarna. Måla dig i 

färgsprakande neon och utmana dina vänner!

Tid & Plats: fredag, hemmesta sporthall
10.00-10.50, 11.00-11.50, 13.00-13.50, 14.00-14.50

utrustning: inomhusskor, racket finns att låna
ÅRSKURS: Alla är välkomna  Pris: gratis

kontaktperson: Amanda rydén
Email: blackminton@sportlovet.com

telefon: 073-833 21 46 

BlackmintonBlackminton

anmål dig PÅ www.sportlovet.com anmål dig PÅ www.sportlovet.com 



tid & Plats: måndag  08.00-20.00  Lillsveds folkhögskola
ÅRSKURS: Från åk 2 och äldre  Pris: 120 kr

Kontaktperson: Martin Värnquist
EMAIL: LaGER@sportlovet.com

TELEFON: 072-315 53 87
 

Mer info och anmälan på www.sportlovet.com
FÖRANMÄLAN KRÄVS

DISNEYLÄGER

Välkommen till ett magiskt äventyr! Under 12 timmar 
på lillsved lever vi oss in i sagornas värld!



DISNEYLÄGER

Mer info och anmälan på www.sportlovet.com
FÖRANMÄLAN KRÄVS

DEN STORA
SKATTJAKTEN

Välkommen till ditt livs äventyr! Under 12 timmar på 
lillsved går vi på jakt efter den gömda skatten!

PLATS:  Lillsveds Idrottsfolkhögskola
TID: tisdag 08.00-20.00

ÅRSKURS: Från åk 2 och äldre
Pris: 120 kr

Kontaktperson: william ahrsjö
Email: LaGER@sportlovet.com

Telefon: 072-314 14 02



Välkommen till ett magiskt äventyr! Under 12 timmar 
på lillsved lever vi i HARRY POTTERS värld!

tid & Plats: ONSDAG  08.00-20.00  Lillsveds folkhögskola
ÅRSKURS: Från åk 2 och äldre  Pris: 120 kr

Kontaktperson: MATTIAS PALMDAL
EMAIL: LaGER@sportlovet.com

TELEFON: 072-222 70 02
 

Mer info och anmälan på www.sportlovet.com
FÖRANMÄLAN KRÄVS



SPORTLOVS-

FISKEFISKE
Vilka: Lovlediga barn och unga med familj. 

När: Vi finns på plats 6/3 10:00-15:00, 
 kom när det passar er.

Var: Se hemsida för uppdaterad platsinformation: 
www.sportlovet.com

Vi har med oss all fiske- och säkerhetsutrustning. Du blir 
dessutom gratis medlem i Sportfiskarna på plats. Klä dig efter 
väder så ses vi på isen!

Sportlovsfisket är helt kostnadsfritt!

Mer information och anmälan: 
Mattias Andersson, mattias.andersson@sportfiskarna.se, 0790604211
Arrangörer: 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, 
i samarbete med Värmdö kommun.



Under	vecka	9	håller	vi	i	Gustavsbergs	
IF	Handbollsklubb	öppet	hus	i	
Gustavsbergs	Sporthall	för	både	nya	
och	gamla	handbollsspelare.	
Kom	och	prova	på	för	första	gången	
eller	träna	lite	extra	tillsammans	med	
nya	kompisar.	
	
I	GIF	HK	spelar	350	tjejer	och	killar	
från	6	år	och	uppåt	handboll,	men	
sportlovshandbollen	är	öppen	för	alla,	
både	tjejer	och	killar,	från	7	år.	
	
Plats:	Gustavsbergs	Sporthall,	Ekvallen	
Tid:	torsdag	4	mars	&	fredag	5	mars	–	
klockan	10.00-13.00	
Ingen	föranmälan	behövs,	kom	en	
eller	båda	dagarna,	det	är	helt	gratis.	

Kom	ombytt	till	sportkläder	och	ta	
med	inneskor.	Vi	bjuder	på	fika,	ta	
gärna	med	eget	mellis	om	du	brukar	
bli	hungrig.	
	
Våra	äldre	ungdomsspelare	leder	
verksamheten	och	vi	har	vuxna	på	
plats	hela	tiden.	Vi	ser	dock	gärna	att	
föräldrar	eller	andra	anhöriga	följer	
med	de	yngsta	barnen.	Frivilliga	
funktionärer	är	lika	välkomna!	
Mer	info	finns	på	klubbens	hemsida,	
www.gustavsberghandboll.nu	
	

Spela	handboll	på	Sportlovet!	



TILLSAMMANS SKAPAR VI LIVSKVALITÉ 
OCH STOLTHET GENOM ETT HÅLLBART 

SAMMHÄLLSBYGGANDE 

ÅTERVINNING ENTREPRENAD FASTIGHETS
UTVECKLING

W W W . F R E N T A B . S E





Vi är ett gäng från Lillsveds Idrottsfolkhögskola som studerar 
till Idrottspedagoger. här på Lillsved lär VI oss väldigt mycket 
roligt. FRAMFÖR ALLT hur vi ska lära ut saker, alltså hur man bli 
en bra ledare. VI får testa på nya aktiviteter både inomhus och 
utomhus. Ibland kan det bli både lek och ett och annat bus (men 
det är våran lilla hemlis) och såklart testar vi på alla idrotter 
man kan tänka sig. Om ni någon gång är i behov av ledare är vi 
mer än villiga att hjälpa till. Hör av er till Henrik Österberg på 
Lillsveds idrottsfolkhögskola så berättar han mer.

I och med den rådande situationen i samhället har vi inte kunnat 
göra lika mycket roligt med barn och ungdomar som tanken var. 
Därför är vi nu, inför detta sportlov som vi fyllt med massa 
olika aktiviteter, otroligt taggade på att få träffa alla ER barn 
och ungdomar på Värmdö. Vi ser verkligen fram emot att träffa 
just dig och dina kompisar för att leka, idrotta och ha jätteroligt 
tillsammans! Hoppas vi ses!

vilka är vi?
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