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1. Skogsmulleriket
 Billingetrollet, Skogsmulle och resten av gänget är på 
 plats i Skogsmulleriket.
 
2. Sagoläsning följt av trolljakt
 Sagoläsning utanför trollgrottan följt av trolljakt. 

3. Käpphästhoppning
 Här bjuds på hästhoppträning för alla som vill prova på 
 käpphästhoppning.

4. Hitta vilse
 Gå en vilse-stig i en naturlig miljö. Vilse är en pojke som lär barn 
 hur de  ska gör om de gått vilse.

5. Klättring
 Prova på klättring på Billingens bergsvägg.

6. Upplev Trollstigen
	 Utmed	Trollstigen	finns	stationer	där	du	får	uppleva	spännande	
 och roliga aktiviteter. 2.6km i terräng.

7.	 Kast/Flugfiske	&	SUP
 I Billingebadets bassänger kan du prova på olika aktiviteter.

8.	 Rovfågelspaning	&	solteleskop
 Spana	efter	rovfåglar	med	guider	eller	titta	på	solen	
 genom ett avancerat solteleskop.

9. MTB-freestyle 
  Världseliten i MTB-freestyle gör en spektakulär hoppshow följt
  av möjligheten att få testa cyklarna (för en åktur) mellan showerna.

10. Barnens multitestbana
 En hinderbana för de yngre barnen, alla barn som deltar får 
 ett litet pris.

11.	Guldvaskning,	mikroskopering	&	luftgevärskytte
 Spännande aktiviteter inne på mässområdet. Prova vaska riktigt guld, 
	 kika	på	naturen	i	mikroskop	eller	testa	att	skjuta	med	luftgevär.

12.	Föredrag,	workshops	&	start	för	guidade	vandringar
 (Se aktiviteter på separat program eller på webben.)

13. Guidad MTB-tur (ålder 16+) 
 Följ med på en guidad tur i MTB-spåren på Billingen. 
 Ta med egen cykel eller hyr på Billingecenter.

14.	Powerwalk	cross
  Det här träningspasset är rättfram uteträning fullt av variation.
 
15. MTB-downhill
 Ta chansen att testa de fyrhjuliga cyklarna med förare 
 nedför Billingebacken.

16. Matområde, SM i utomhusmatlagning 
	 &	prova	på	utomhusmatlagning 
 (Se aktiviteter på separat program eller på webben.)

17. Hundpromenad
 Häng med på Agrias årliga hundpromenad. För varje startande 
 ekipage skänker Agria 10kr till hundstallet för behövande hundar.

18. Vildmarksaktiviteter
  Prova på eller tävla i lasso, yxkastning, knopar och annat 
  spännande. Eller varför inte krypa ner i en tälthammock.

19. Fotoutställning S:t Lukas kyrka 
  Fotoutställning av Tobias Andersson

20. Upzone klätterträd 
  Testa dina färdigheter i klättring uppe i klätterträdet.

21. Gör din egen kolbulle 
  Tillaga din egen kolbulle över elden vid Hållsdammen.

22. Kajak
   Testa att paddla kajak i Hållsdammen.

23. 3-kamp
   Utmana dina vänner eller föräldrar i en trekamp.

   
  Följ ledkryss och skyltning på området  till aktiviteter 
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FÖR MER 
INFORMATION
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Trötta ben?

Du kan åka häst & vagn mellan de olika 
festivalområdena 

Hållsdammen-Billingecenter-Åsbotorpsjön 
klockan 12.00-15.00 

Se hästsko för närmsta hästhållplats

Med reservation för ändringar 
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