Kultur och fritid informerar

Sommarlov!
Uddevalla 2018
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Allas sommarlov
Regeringen ger i år pengar till Uddevalla kommun för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år.
Pengarna ska göra det möjligt för föreningar och andra att ordna kostnadsfria aktiviteter under lovet.
De aktiviteter i detta program som är märkta ALLAS SOMMARLOV
är därför helt gratis att delta i!
Läs informationen om aktiviteten, även om den är gratis.
Det kan till exempel vara begränsat antal deltagare eller krav på
förhandsanmälan.
Programmet kommer att fyllas på under sommaren så håll dig
uppdaterad på uddevalla.se/lovstod
Vi hoppas att sommarlovet 2018 ska bli en härlig tid för alla barn och
unga - ett allas sommarlov!
Kultur och fritid, Uddevalla kommun

Omslagsbild från Cumulus-aktivitet på Landbadet sommaren 2017.
Läs mer om Cumuluskraft på sidan 14.
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BAD
Landbadet

Walkesborgsbadet

Öppettider sommaren 2018
Gäller 6 juni-19 augusti

Sommaröppet t.o.m. 15 juli*
Måndag
8.30-16.00
Tisdag
6.30-16.00
Onsdag
8.30-20.00
Torsdag
8.30-20.00
Fredag
6.30-16.00
Midsommarafton stängt.

Telefon 0522-69 81 50

Måndag-fredag 9-20
Lördag och söndag 9-18
Kiosken är öppen 11-18 alla dagar under
säsongen.

Telefon 0522- 51 10 43

* Öppnar åter 20 augusti

Välkommen till Kultur och fritids badplatser!
Bjursjön
Bodele
Gullmarsberg
Hällebäck
Kungsparken
Kärr
Lanesund

Lindesnäs
Mollön (handikappanpassad)
Saxenhof
Skeppsviken
Skår
Sörkullen
Unda
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BANGOLF

Gratis bangolf för Uddevallas ungdomar födda 2003-2013, alla vardagar under sommarlovet, från 11.00-16.00. Ett varv tar ca en timme, så starta senast 15.00 för att hinna i tid.
Platsen är bangolfanläggningen i Skeppsviken, som ligger på Oljehamnsvägen. Från centrum; ta
Göteborgsvägen söderut och sväng höger mot Skeppsviken/strandpromenaden, sväng sedan direkt
höger, anläggning finns då på vänster sida vägen. Vi välkomnar alla barn och ungdomar, men vill
samtidigt betona att bangolf verkligen är en sport för alla. Det passar t ex utmärkt att spela om man
är rullstolsbunden eftersom anläggningen är anpassad för detta. Alla spelar på sina egna villkor och
inga förkunskaper krävs.
Anvisningar: Tala om för kioskpersonalen hur gammal du är och att du
vill utnyttja erbjudandet i ”Allas sommarlov”. Kioskpersonalen visar då
vart du kan låna utrustning. Medhavd fika äts utanför området eftersom
klubben driver ett café, men ta gärna med en egen vattenflaska. Erbjudandet gäller ej dagis/fritidsklasser, vilka redan tilldelats aktivitetspengar.
Arrangör: Uddevalla Bangolfklubb
Telefon 0522-17071. E-post info@uddevallabangolf.nu
u För särskild information om tillgänglighet se sidan 23t

BEACHVOLLEY

Lär dig spela Beachvolleyboll vecka 27 på Landbadet på Gustavsberg
2-6 juli klockan 16.00-18.00, totalt fem tillfällen
För både killar och tjejer mellan 12-15 år
Anmälan: Ringa 070-471 39 76 eller mejla till uddevallabc@hotmail.com
Kontaktperson Markus Lampio
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SOMMARBOKEN
PÅ BIBLIOTEKEN I UDDEVALLA!
För dig mellan 8 - 12 år
Gillar du att läsa, träffa kompisar, fika, pyssla och prata om böcker du lyssnat på
eller läst?
Då kan du vara med i sommarboken!
Sommarboken pågår från 15 juni till 18 augusti på biblioteken i Uddevalla.
Kom och hämta din boklåda eller bokpåse och fyll den med böcker för
sommarläsning!
Hämta så länge lådorna och påsarna räcker.
Fredag 15 juni kl 14-15 på Stadsbiblioteket och Dalabergs bibliotek startar
Sommarboken i gång. Vi fikar och tipsar varandra om böcker.
Fredag 17 augusti kl 14-15 på Ljungskile bibliotek kan du träffa andra som
deltar i Sommarboken. Vi fikar, pysslar och tipsar varandra om böcker.
Ingen anmälan
Under sommaren kan du hämta pysselhäfte på biblioteket och gå tipspromenad.
Eller bara hänga i sommarbokshörnan, där du kan läsa andras boktips och dela
med dig av egna.
Fler bokfikaträffar planeras under sommaren, titta in på bibliotek.uddevalla.se
för att se när och var.
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SOMMARLOVSPROGRAM BOHUSLÄNS MUSEUM
ÖPPET ALLA DAGAR I SOMMAR
Måndag 10-16, tisdag – torsdag 10-20, fredag – söndag 10-16
www.bohuslansmuseum.se
Utställningar:

Röster från kriget – Livet i skuggan av Karl XII
26 maj – 4 november

Det är början på 1700-talet och det stora
nordiska kriget kryper allt närmare den
bohuslänska vardagen. Med utgångspunkt i
Uddevalla berättar utställningen om hur
slutskedet av det stora nordiska kriget
påverkade människor i Bohuslän.
I utställningen får du följa fem livsöden i
skuggan av Karl XII:s krig; soldatdottern
Hedvig Larsdotter, regementschefen
Margareta von Ascheberg, båtsman/kaparen
Mårten Bengtsson, båtsman/kapare,
hattmakerskan Catharina Nordström och ryttmästaren Giovani Battista Pinello.
Personerna berättar om vardagen vid sidan av kriget. Om mat, hygien och kläder,
könsroller, mångfald i ledet och om hur människor från olika klasser påverkades av att
vara mitt i en krigsmakt. Du får även veta mer om hur bilden av Karl XII har
förändrats under historien och lyssna till de myter och sägner som hör honom till.

Svarta Örnen – om att vara kapare

6 juni – 4 november
En utställning för barn med
upptäckarglädje.
På 1700-talet hade kaparna sin
storhetstid och det fanns lagliga kapare
och kriminella kapare, sjörövare. Detta
är inga rövarhistorier, det är på riktigt
och det är bara lite drygt 200 år sedan
kaparna härjade utanför den svenska
västkusten. En mängd nationer sysslade
med och drabbades av dessa bataljer,
fräckheter, hjältedåd och tragiska öden.
Sverige var inget undantag.
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SOMMARLOVSPROGRAM BOHUSLÄNS MUSEUM
Se hur ett bisamhälle fungerar!
Juni - augusti
Är du intresserad av biodling? I
samarbete med Uddevallanejdens
Biodlareförening visar vi en bikupa, en
så kallad observationskupa. Kanske vill
du också bli biodlare? Varje onsdag
från 20 juni till och med 25 juli kl 16-18
finns biodlare vid kupan och berättar och
visar bilder.

Midsommarfirande

22 juni kl 12.00 Museiparken. Vi klär stången. Tag gärna
med blommor! Dans, musik och lekar tillsammans med
dansare och musiker från Uddevalla Spelmanslag och
Folkdansgille. Örjan Carlsson står för musiken till
danslekarna.

Stadsvandring för barn 7-14 år

Kom med på en guidad vandring där vi berättar om livet
i Uddevalla under
Stora nordiska kriget 1700 - 1721.
27 juni, 4 juli, 18 juli kl 13.00. Fri entré men förboka på
telefon 0522-65 65 01.

Västerhavsveckan – Temadag för hela familjen

Onsdag 8 aug 11-16
På Bohusläns museums temadag för hela familjen kommer ni nära Västerhavets
växter, fåglar och djur. Under dagen hålls föreläsningar i Hörsalen och visningar i
museets utställningar med maritima teman. Familjeaktiviteter med till exempel
klappakvarium och tipspromenad

Gustafsbergsdagarna

Upplev glimtar av hur badorten
Gustafsberg såg ut kring sekelskiftet
1900!
Lördag 11 augusti och söndag 12
augusti kl. 11.00–16.00
Dramatiserade vandringar, musik,
hästskjuts, kurortsmassage, cirkus,
gammaldags lekar, brunnsdrickning och
poängpromenad.

8

SOMMARLOVSPROGRAM BOHUSLÄNS MUSEUM

Barn och familjeaktiviteter på egen hand – alltid tillgängligt

Här presenteras några aktiviteter som passar för barn och som ni kan göra på egen
hand här på Bohusläns museum. I museets reception finns material att hämta till

samtliga aktiviteter.

Ge dig ut på en världsomsegling…
På denna världsomsegling letar du dig fram till sju olika kistor som är placerade på
olika ställen med hjälp av en karta. I varje kista finns namnet på en världsdel och en
fråga som du skall svara på. Svaren hittar du i utställningarna. Du börjar din resa i
kompassrosen, på övre våningsplanet i museet. Från kompassrosen navigerar du sedan
mellan siffrorna som du har lust, men du skall starta i kompassrosen (START) och
avsluta din världsomsegling med nr 8 (MÅL). Kartan finns att hämta i receptionen.
Gå på bildjakt…
Vill du upptäcka skatterna på Bohusläns museum? Här finns kulturhistoriska föremål
och konstverk – men har du tittat närmare på dem? Ge dig ut på bildjakt och leta dig
fram bland föremål och bilder i museets alla skrymslen och vrår. Bildjakten finns i tre
varianter. Formulär hämtas i receptionen.
Finn 5 Fel…
Skärp Dina korpgluggar! Tre tavlor i Johnsonhallen är manipulerade och för att hitta
svaret på vad som är fel måste du leta upp originalverken i utställningen på andra
våningen i museet. Om Du ställer Dig framför respektive tavla kommer Du sedan att
upptäcka att det i varje bild är fem saker som saknas… Ditt uppdrag är alltså: Finn 5
fel!
Gå på äggletartur…
Visste du att korpen har lagt ägg i museets samlingar? Titta riktigt noga i museets
olika utställningar – man vet aldrig var det kan gömma sig ett ägg! Dessutom kan man
ju lära sig en massa spännande saker på vägen… Gå på äggletartur i museet och samla
siffror och bokstäver. Hämta ditt formulär i receptionen.

Fotograf: Oskar Allerby/Bohusläns museum

Lek på egen hand i lekrummet…
I lekrummet kan du låta fantasin
flöda… Ångaren ”Uddevalla” ligger
i hamn, klar för sin resa utmed den
bohuslänska kusten. Besättning och
passagerare går ombord. Ta befälet
och hälsa alla välkomna! Ombord
behövs också maskinist, styrman,
eldare, matroser och ”hopp iland
Kalle” och så kökspersonal som
lagar mat och serverar passagerare
och personal.
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u För särskild information om tillgänglighet se sidan 23 t
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COSPLAY

Vi i Fyrbodal Cosplay förening bjuder in dig till en kreativ helg 18-20 juni med övernattning
och pyssel.
Tanken är att nybörjare såväl rutinerade cosplayare ska träffas och lära sig mer om hur man skapar
rustningar och jobbar med eva foam. Vi kommer jobba med material såsom liggunderlag, kontaktlim och worbla. Det är bara din fantasi som sätter gränser.
Har ni några frågor så kontakta oss gärna! Vuxenskolan Junogatan 7, 451 42 Uddevalla
Vi väljer att rikta oss till ungdomar / unga vuxna från tretton och uppåt. Om barn under tretton vill
delta så är det okej så länge målsman närvarar under passen.
Skicka en intresseanmälan till fyrbodalcosplay@gmail.com
Vi kommer gå ut med mer information över mail och på vår officiella
facebooksida www.facebook.com/fyrbodalscosplay
Arrangör: Fyrbodals cosplay förening tillsammans med
Studieförbundet vuxenskolan och sverok väst.
Kontakt: fyrbodalcosplay@gmail.com eller via facebook.
u För särskild information om tillgänglighet se sidan 23 t

EMAUS LANTGÅRD

Telefon 0522-69 64 39. Telefontid kl. 9.00-9.30
Många olika aktiviteter med fritidsledare kring djur och natur på Emausområdet.
För mer information följ Emaus lantgård på facebook.

Ridning

För barn upptill 14 år.
Tisdag-söndag 11.00-12.00. Varierat antal hästar.
Måndagar ingen ridning.

Ladugården

Öppen alla dagar 8.00-16.00

FRILUFTSLIV

Stugorna på Herrestadsfjället

Vandra, fiska, lev lägerliv – kanske övernatta och spana på vilda djur. Du kan hyra våra stugor vid
lederna på Herrestadsfjället. Se friluftsframjandet.se/uddevalla för information och bokning.
Arrangör: Uddevalla Friluftsfrämjande
u För särskild information om tillgänglighet se sidan 23 t
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KULTURSOMMAR
Dansa streetdance, hiphop och popping. Filma. Hugg in bilder i gatstenar till Kungsgatan.
Måla en trappa eller bygg ett kungarike av pinnar och rep.

Välkommen att delta i konst- och
kulturaktiviteter i juli och augusti som
leds av konstnärer och fritidsledare.
Vi bjuder på lättare lunch/fika varje dag
och åker kanske och badar någon gång
när solen står som högst!
Var med varje vecka eller kom på det du
är sugen på.

Vad: Kultursommar är kostnadsfria ”halvdagläger” för alla sommalovslediga barn och ungdomar i
Uddevalla kommun. Varje vecka utgår från ett konstnärligt uttryck, bild, dans och film och leds av
professionella utövare: bildkonstnärer, dansare och filmare.
Ålder: 6-15 år, vi anpassar aktiviteterna efter de deltagare som är på plats
När: vecka 28-32 tisdagar och onsdagar klockan 12-16 (obs vecka 29 även måndag)
Antal: 15 platser per vecka
Var: I centrum, i Ulvesund och på Skogslyckan.
Mer info om varje lägers samlingsplats kommer att finnas på uddevalla.se/kultursommar.
Hur: Fritidsledaren Adam Gozdzik är värd för lägren. Varje vecka får han sällskap av konstutövare, konstnärer, dansare och filmare som leder aktiviteterna konstnärligt och pedagogiskt.
Lättare lunch/fika varje dag
Bär oömma kläder efter väder.
Kontakt: För mer information, frågor och anmälan kontakta fritidsledare Adam Gozdzik,
adam.gozdzik@uddevalla.se.
Det finns även ett anmälningsformulär på uddevalla.se/ kultursommar.
Mer info och uppdateringar om aktiviteterna hittar du på: uddevalla.se/
kultursommar.
Följ oss gärna på instagram och facebook. Där heter vi kulturlivet.
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KULTURSOMMAR
Vecka 28: Testa Landart! Vad är det?

10 och 11 juli.
Dagarna leds av konstnären Åsa Herrgård.
Utmed hamngatorna i centrum bygger vi av grenar och små träd ett kungarike med egen flagga.
Under två dagar skapar vi gemensamt en borg med hjälp av spik och rep.

Vecka 29 : Hugg i sten – och skapa en bild till Kungsgatan!

OBS lägret pågår tre dagar måndag 16, tisdag 17 och onsdag 18 juli i Ateljé Ulvesund.
Mer info om förbindelser till Ulvesund kommer att finnas på uddevalla.se/kultursommar.
Dagarna leds av konstnärerna Monica Funck och Lolo Funck Andersson.
Människor har i långa tider berättat genom att hugga
in bilder i sten. Nu kan du göra det till Kungsgatan
i Uddevalla, där de kommer att ligga i gatan som nu
byggs om. Vi använder slägga och mejslar som man
använder professionellt i stenindustrin, samt munskydd, hörselskydd och skyddsglasögon.

Vecka 30: Dansa HipHop & Popping!
24 och 25 juli
Dagarna leds av dansarna och danspedagogerna
Ana Strandberg och André Forsström och är förlagd
på Norra Hamngatan i centrum.
Lär dig grunderna eller utveckla din förmåga i HipHop och Popping.

Vecka 31: Gör en film!

31 juli och 1 augusti
Dagarna leds av filmarna och pedagogerna
Martin Sjögren och Mattias Jonsson från
Barnfilmskolan.
Här kommer du både få skådespela, sköta kameran och redigera. Genom kameran (iPad)
får du upptäcka omvärlden genom olika övningar, samtidigt som du närmar dig grunden i
filmberättandet.
I slutet av dagarna har du gjort en kortfilm.

Vecka 32: Måla en trappa!

7 och 8 augusti
Dagarna leds av målaren Alexander Fjelnseth.
Under kultursommarens sista vecka ska deltagarna skapa ett offentligt verk genom att måla en
trappa på Skogslyckan.
13
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FRIIDROTT
Välkomna till IK Orients sommarfriidrottsskola!
Den 18-21 juni arrangerar vi i IK Orient friidrottsskola på Rimnersvallen i Uddevalla, för barn födda år
2004–2011. Samtliga deltagare får ett diplom samt mellanmål under dagarna, ev. specialkost meddelas i
samband med anmälan.
Var och när: Rimnersvallen, Uddevalla, vecka 25, den 18-21 juni (mån-tors). Vi startar 09.30-13.30 på
måndag och kl. 10.00–13.30 tisdag-torsdag.
Vi erbjuder friidrottsfritids för de som behöver lämna lite tidigare och hämta lite senare.
Tider för detta är: 09.00-10.00 och 13.30–15.00.
Ålder: 6-11 år, födda 2004-2011.
Kostnad: 500 kr per deltagare, 350 kr för friidrottsskola.
Medlem i IK Orient? 350 kr per deltagare, 200 kr för friidrottsskola.
Ni som bor inom Uddevallahem erbjuds 50 % på ordinarie priser. Detta meddelas i anmälan.
Anmälan: Anmälan sker via vår hemsida: www.ikorient.se, Friidrottsskolan. Sista dag att anmäla är 13
juni. För mer info, kontakta vårt kontor på tel. nr. 0522–13533 eller mail orientuddevalla@gmail.com.
Övrigt: Kläder för utomhusbruk
Detta ingår under veckan:





Superkul träning
Duktiga ledare
Mellanmål alla dagarna
Diplom

Alla föräldrar är såklart välkomna att komma och titta på!

Varmt välkomna till Rimnersvallen!
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Fun Athletic

Friidrottsaktivitet på Dalaberg, Ljungskile, Herrestad och Bokenäs.
För mer information kontakta arrangören Hälle IF,
christian@skolutveckling.com

FRITIDSGÅRDARNA
Dalabergs fritidsgård

Telefon 0522-734 06
Sommarklubb för barn 10-12 år vecka 25-26. Olika aktiviteter såsom bad, utflykter, lek och pyssel.
Kontakta fritidsgården för mer information.
Sommaröppen ungdomsverksamhet för 13-18 år. Vecka 25-27, tisdag
onsdag och torsdag Olika aktiviteter och utflykter. För mer information
följ Dalabergs fritidsgård på facebook.
Fotboll för 10-12 år med fritidsledare och fotbollsledare vecka 25-30 på
Dalabergs näridrottsplats. Kontakta fritidsgården för mer information.

Ljungskile fritidsgård

Telefon 0522-292 79
Sommarklubb veckorna 25,26 och 27 för dig i åk 4-6. Vill du vara med?
Kom in på gården och hämta lapp för mer info eller ring oss. /David, Jenny, Eva & Sculi

Skogslyckans fritidsgård

Telefon 0522-315 22
Sommarklubb för barn 10-12 år vecka 25-26. Olika aktiviteter såsom bad, utflykter, lek och pyssel.
OBS fullbokat!

HINDERBANA

Den 29 juni mellan kl 11.00-18.00 på Norra
och Södra Hamngatorna och i Hasselbacken
kommer vi arrangera en hinderbana för alla
barn ca 5-10 år.
Aktiviteten är gratis, ingen anmälan behövs.
Kontakt: rundirtrace@gmail.com
0739-835498. rundirtrace.com
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GIMLE FANTASY-LAJV
25-29 juli, dygnet runt. Bokenäs.
http://www.lajv.info Improvisationsteater.

Spela soldat i en medeltida armé, eller hantverkare under vikingatiden, spion eller budbärare,
adelsdam eller värdshuspersonal.
För vilken ålder: 13 år och äldre
Anmälan nödvändig: info@gimleby.se
Förväntningar på deltagarna:
- Att vilja campa i skogen
- Att ha sett Sagan om ringen-filmen
- Att vilja leka/fantisera
- Målsmans godkännande
- Ordentliga kängor och sovsäck behövs.
- Lägga ifrån sig mobilen
- Transportera sig till Gården.
Aktiviteten kan ta emot som yngst 13 år, medelåldern ligger kring 19-20 år. Trygghetsvärdar och
ungdomsledare närvarande.
Arrangör: Hästekasen Gård Förening
Kontakt: info@gimleby.se
Hästekasen Gård, Sebastian Näslund
u För särskild information om tillgänglighet se sidan 23t

LÄGER

Familjeläger för barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och deras familjer.
Datum 18-20/7 alternativt 20-22/7 på Sundsviksgården, Uddevalla.
Passar barn i alla åldrar, anmälan krävs.
För info och anmälan kontakta Attention Uddevalla på
e-post: info@attention-uddevalla.se eller tel 0730-556996 (tel svarare).
Sundsviksgården är tillgänglighetsanpassad.
Attention Uddevalla
www.attention-uddevalla.se
tel 0730-556996
e-post: info@attention-uddevalla.se
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JUDO

Vill du prova på en kampsport under lovet? Kom då till vår judoskola under sommarlovet
för alla nyfikna barn mellan 8 och 12 år.
När: Tisdag 26 till fredag 29 juni.
Tisdag till torsdag tränar vi från kl. 10 till kl. 13. Fredagen börjar vi kl. 12 och slutar kl. 15.
Var: I Uddevalla judoklubbs dojo, Bravidahuset I 17 parken, Västgötavägen 30, Uddevalla
Kostnad: Judoskolan är gratis tack vare satsningen Allas Sommarlov!
Ingår: Mellanmål alla dagar, lånedräkt, mysig tävling sista dagen och medaljer till alla!
Vi erbjuder 20 platser.
Sista anmälningsdatum: Fredagen den 8 juni.
Anmälan görs till Uddevalla Judoklubb på uddevalla.judoskola2018@gmail.com
I anmälan ska du ange: Namn, personnummer, adress, telefon, email och eventuella matallergier
och dylikt.
Vid frågor kontakta:
Evelina Granholm: 070 382 58 67
Ingrid Jonsson: 070 654 75 44
www.uddevallajudo.se
Arrangör: Uddevalla Judoklubb
u För särskild information om tillgänglighet se sidan 23t

RIDNING
Dressyrkurs

Den 6 augusti blir det en heldag på Ljungskile Ridklubb, för alla medlemmar från 12 år och uppåt.
(du som inte är medlem kan naturligtvis lösa medlemskap och delta i lägret)
Du skall ha tagit ryttarmärke 3.
Kursen är förlagt till dagtid mellan 8.00-14.30 och kommer att fyllas med mycket ridning, teori
och hästskötsel.
Pris: 800:- inkluderar 2 ridpass, teori-undervisningsmaterial och all mat.
Varje deltagare får en ”egen” häst.
Anmälan görs till kontoret 0522-222 46, eller mejl ljungskileridklubb@hotmail.com
Anmälan är bindande och gäller från det att avgiften betalats in senast 20 dagar innan lägrets start.
Pengar återfås endast vid frånvaro på grund av sjukdom eller skada och läkarintyg kan uppvisas.
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Sommarlov i stallet

Välkommen till Ljungskile Ridklubb
för gemensamma stalldagar:
19, 20, 21 juni och 26, 27, 28 juni.
För alla barn över 7 år
Vi träffas klockan 8.00-13.00, sköter om
hästarna och stallet. Fixar med utrustning och rider en tur i skogen.
*Föreningen bjuder på gemensam frukost (smörgås, yoghurt, juice, frukt)
*Matsäck medtages, att äta gemensamt
mitt på dagen.
*Begränsat antal platser (max 6 barn
per dag)
Personal finns på plats från 8.00-13.00. Pris; 200:-/dag
Ring för anmälan, 0522-22246, eller prata med din ridlärare.
Arrangör: Ljungskile Ridklubb

Två dagar hoppkurs vecka 32 på Ljungskile Ridklubb!

Den 7-8 augusti blir det två dagaras hoppkurs på Ljungskile Ridklubb, för alla medlemmar från
12 år och uppåt. (Du som inte är medlem kan naturligtvis lösa medlemskap och delta i lägret).
Du skall ha tagit ryttarmärke 3.
Kursen är förlagt till dagtid mellan 8.00-14.30 och kommer att fyllas med mycket ridning, teori
och hästskötsel. På kvällen mellan dag ett och två blir det grill och mys, som avslutas ca 20.00.
Pris: 1600:- inkluderar två ridpass per dag, teori-undervisningsmaterial och all mat (frukost,
fruktstund, lunch, mellanmål och kvällsmat).
Varje deltagare får en ”egen” häst.
Anmälan görs till kontoret 0522-222 46, eller mejl ljungskileridklubb@hotmail.com
Anmälan är bindande och gäller från det att avgiften betalats in senast 20 dagar innan lägrets start.
Pengar återfås endast vid frånvaro på grund av sjukdom eller skada och läkarintyg kan uppvisas.
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•

Seglarsällskapet Viken-Ägir anordnar på sommarlovet dagläger för dig som vill lära dig segla
eller redan kan segla och är mellan 7-16 år.

•

Under lägerveckan har man kul och lär sig segla, rigga en båt, vända rätt en kapsejsad båt, de
grundläggande segelsätten, hur man knyter knopar m.m.

•

Vi seglar båttyperna Optimistjolle, RS Tera, och Två-krona. I Optimistjollarna och RS Tera
seglar du ensam och i Två-kronorna seglar du med en ledare.

•

En stadig lunch och ett mellanmål ingår varje dag. Vi samlas kl 09.00 och avslutar kl 16.00.

•

Det finns fyra seglarläger att välja på: vecka 25, 26, 27 eller 28.

•

Veckorna 25 och 27 är gratis då vi samarbetar med Uddevalla kommun och deras program
”Allas sommarlov”.

Vecka Åldersgrupp

Datum

Tider

Pris för
medlem i
SSVÄ

Pris för ej
medlem i
SSVÄ

25

7-15 år

18-21 juni

09.00-16.00

gratis

gratis*

26

12-16 år

25-29 juni

09.00-16.00

1975 kr

2175 kr*

27

7-15 år

2-6 juli

09.00-16.00

gratis

gratis*

28

7-15 år

9-12 juli

09.00-16.00

1700 kr

1900 kr*

* Priset inkluderar medlemskap för junior under resterande tid av året.
V 26 är en vecka för de med seglingserfarenhet

Anmälan

Skicka e-post till vikenagir@hotmail.com Uppge namn, personnummer, adress,
telefon och e-mail, samt eventuella matallergier och dylikt.

Plats

Viken-Ägirs klubbhus vid Rödöns småbåtshamn, södra Uddevalla.

Krav

För att delta i lägerveckorna är det krav på att man kan simma 200m.

Upplysningar

Jennifer Lundvall (ansvarig) 073 – 029 83 01
Lisen Davidsson
079 – 334 37 37
På http://www.vikenagir.nu under fliken junior finns mer info.
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RODD

Roddskola på Bjursjön
Måndagar kl.17.00
Start från 20 juni
Från 10 år och simkunnig
Information av Martin Waldetoft
070-6724022/roddmartin@hotmail.com
Arrangör: Uddevalla Roddklubb

RUGBY

Vill du prova en bollsport med fysisk kontakt och mycket gemenskap?
Med Uddevalla Rugbyklubb kan du som är i åldrarna 7 till 12 träna rugby på Bodele hela
sommarlovet söndagar klockan 17-18.
Aktiviteten är gratis, anmälan sker till Kajsa Lycke på 073-047 22 52
Ta med dig en flaska vatten, och kläder efter väder.
Arrangör: Uddevalla Rugby

Skulpturverkstad på Emaus lantgård
Pröva på att skapa i sten och lera.
Måndag-torsdag 18-2 juni mellan kl 13.00-15.00 på Emaus lantgård.
Ingen föranmälan, passar alla barn från ca 8 år och uppåt.
Emaus lantgård är tillgänglighetsanpassad.
Attention Uddevalla
www.attention-uddevalla.se
Tel 0730-556996. e-post: info@attention-uddevalla.se

SOMMARLOVSKUL PÅ TUREBORG
Vecka 25-33 måndag-fredag kl.12-16 på Näridrottsplats Tureborg.
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TAEKWON-DO
Från 5 år

Hela sommarlovet måndag-fredag kl. 14-16 (ej midsommarafton)
Strömstadsvägen 15 i Uddevalla.
Kontakt: Tojang.taekwondo@gmail.com
0701-096058
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TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION
Bangolf

Finns handikapptoalett? Ja
Kan man köra bil ända fram till platsen? Ja
Finns ramper för att ta sig in i lokalen? Ja
Kommer man in med rullstol genom huvudingången? Ja
Kan man ta sig runt hela anläggningen med hjälp av rullstol? Ja

Cirkusskola

Finns handikapptoalett? Ja
Kan man köra bil ända fram till platsen? Ja
Finns ramper för att ta sig in i lokalen? Ja!
Kommer man in med rullstol genom huvudingången? Rullstolsramp till entrebygnaden finns!
Kan man ta sig runt hela anläggningen med hjälp av rullstol? Ja

Cosplay

Finns handikapptoalett? ja
Kan man köra bil ända fram till platsen? ja
Finns ramper för att ta sig in i lokalen? ja
Kommer man in med rullstol genom huvudingången? ja
Kan man ta sig runt hela anläggningen med hjälp av rullstol? ja

Gimle Fantasy-Lajv

Finns handikapptoalett? Nej
Kan man köra bil ända fram till platsen? Nej, 150 meter ifrån
Finns ramper för att ta sig in i lokalen? Det är i skogen.
Kommer man in med rullstol genom huvudingången? Det finns ingen huvudingång.
Kan man ta sig runt hela anläggningen med hjälp av rullstol? Nej, vi ska springa runt i skogen.

Judo

Tillgänglighet: Handikapptoalett finns. Lokalen ligger i marknivå. Man kan köra ända fram till
dojons huvudingång. Man kan ta sig runt i lokalen med rullstol men behöver hjälp upp på själva
mattan. Synskadade är välkomna, ange detta i anmälan.

Stugorna på Herrestadsfjället

Kärrestugan
Finns handikappstoalett? Nej
Kan man köra bil hela vägen fram till platsen? Ja
Finns ramper för att ta sig in i lokalen t.ex. för rullstol? Nej
Krokestugan
Finns handikappstoalett? Ja, men man behöver hjälp för att komma in
Kan man köra bil hela vägen fram till platsen? Nej (ca 100 meter ifrån)
Finns ramper för att ta sig in i lokalen t.ex. för rullstol? Nej
Kan man komma in i lokalerna med rullstol med hjälp av huvudingången? Med lite hälp
Kan man ta sig runt i hela anläggningen med hjälp av rullstol? Med lite hälp
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På bibliotek.uddevalla.se finns sidor för
barn och unga med lästips, länktips m.m.

BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER
PÅ SOMMARLOVET

Stadsbiblioteket

Dalabergs bibliotek

Ljungskile bibliotek

18 juni-12 augusti
måndag-fredag
9.00-18.00
lördag
11.00-14.00
Midsommarafton och
Midsommardagen stängt

18 juni-12 augusti
måndag
10.00-15.00
tisdag-torsdag
13.00-18.00
fredag
10.00-15.00

18 juni-12 augusti
måndag-torsdag 13.00-18.00
fredag
12.00-16.00

Södergatan 26
Tel. 69 65 00
15-17 juni och fr.o.m. 13 aug.
måndag-fredag
9.00-19.00
lördag
10.00-15.00
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Dalabergs centrum
Tel. 69 65 43
15-17 juni och fr.o.m. 13 aug.
måndag-torsdag 10.00-18.00
fredag
10.00-16.00

Midsommarafton stängt

Hälle Lider 2C
Tel. 64 68 47
15-17 juni och fr.o.m. 13 aug.
måndag-torsdag 11.00-18.00
fredag
10.00-16.00

Midsommarafton stängt

uddevalla.se

