
 

Sportlov 2017 

 
 
 
 
 

Pärmbilden har designats av Freja Karlström och Charlotta Sandkulla i åk 6 i Nedervetil skola. 

 
Programmet har sammanställts av Kronoby kommun/Kultur&Fritid 

 

 



Söndag 26.2 

 
Vinter på Tolvmansgården! På fastlagssöndagen kl. 13 -15 ordnas ett vinterjippo för hela familjen. Barn i 
lågstadieålder och yngre får prova på att skida med gammaldags skidor och åka gammaldags kälke. Vi kommer 
också att visa vår skatt av gamla, vackert allmogemålade slädar. Kom och se hurdana skridskor man hade förr! 
Om det är kramsnö gör vi en gammaldags snöfästning tillsammans. I torpstugan kommer vi att ha eld i spisen 
och servera fastlagsbullar och varm dryck för 3€/person. Möjlighet att köpa hemlagat godis. Annars är tillfället 
gratis. Ingen förhandsanmälan. 

Arr: Kronoby hembygdsförening i samarbete med Museiklubben 
 
Skridskoskoj för nybörjare kl.11.00-12.30 i Kronoby ishall. Lågstadieelever och yngre, obligatorisk utrustning är 
hjälm och skridskor, även klubba med den som vill. Med på isen är juniortränarna, som står för programmet. 

Arr: IK Kronan  
 

 
Måndag 27.2 
 
Fritt bollspel och fri lek i Terjärv Bollhall kl.12.00-14.00. Egen vattenflaska och gärna egen boll med. 
 Arr: TUS´ Fotbollssektion 
 
Hästdag för dig med hästvana, kl. 12-16. Först markarbetar vi med hästarna under ledning av Sandra Vestö och 
sedan kommer Malin Nilsson och håller ridlektion. Max 8 deltagare. Pris 35€. Alla tar även med eget mellanmål. 
Alla behöver även ha egen försäkring! Med väderreservation. Anmälningar och förfrågningar per tel. 0440-
946467/ Anna. VÄLKOMMEN! 
 Arr: Annas Stall 
 
Simning i simhallen i Karleby. Under måndag och tisdag har alla elever i förskolan samt åk 1-9 och gymnasiet 
möjlighet att, som en del av sportlovsprogrammet, gratis simma i simhallen i Karleby. Eget namn och skolans 
namn skrivs TYDLIGT i häftet vid simhallens kassa. Simhallens öppethållningstider på måndag kl.08.00-21.00. 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Innebandy för flickor i åk 1-4 kl.13.00-14.00 vid Kronoby idrottshall. Ta med klubba om du har, inneskor. Ledare: 
Tina Junell 

Arr. Folkhälsan i Kronoby r.f. & Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Innebandy för pojkar i åk 1-4 kl. 14.00-15.00 vid Kronoby idrottshall. Ta med klubba om du har, inneskor. 

Arr. Folkhälsan i Kronoby r.f. & Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Det stora pizzabaket. Må 27.2 i Kronoby Samlingshuset. Åk 1 - 3 kl. 9.00- 11.30 och åk 4 →  kl. 12.00 - 14.30. 
Deltagaravgift 5€. 

Arr: Botnia 4H  

 
 
Tisdag 28.2 
 
Simning i simhallen i Karleby. Under måndag och tisdag har alla elever i förskolan samt åk 1-9 och gymnasiet 
möjlighet att, som en del av sportlovsprogrammet, gratis simma i simhallen i Karleby. Eget namn och skolans 
namn skrivs TYDLIGT i häftet vid simhallens kassa. Simhallens öppethållningstider på tisdag kl.06.30-22.00. 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Fritt bollspel och fri lek i Terjärv Bollhall kl.12.00-14.00. Egen vattenflaska och gärna egen boll med. 

Arr: TUS´ Fotbollssektion 



 
Sminkkurs för flickor från åk 5→. Kl.15.00-16.30 vid Samlingshuset i Kronoby. Kursledare Anna Wikström från 
Annas Stil o Sånt. Lär dig lägga en enkel och fräsch make-up och få tips hur du ska uppbevara ditt smink och sköta 
om dina verktyg. Ta gärna med lite av ditt eget smink. 5€ för materialkostnader betalas åt ledaren. Minst 5 
deltagare krävs. Vi har begränsat antal platser, så anmäl dig snabbt till kommunens växel tel.8343000, kl.12.00-
15.00, eller på vaxeln@kronoby.fi! 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid & Annas Stil o Sånt 
 

Det stora pizzabaket. Gillestugan. Åk 1 - 3 kl. 9.00 - 11.30 och åk 4 →  kl. 12.00 - 14.30. Deltagaravgift 5€. 
Arr: Botnia 4H  

 
Pulkåkning och skattjakt, kojbygge (om det finns snö) kl. 11-14 vid Torgare. Korvgrillning, saft och bulle i 
drängstugan. Ärtsoppa och fastlagsbullar inne i prästgården. 

Arr. Stiftelsen Torgare r.s. 

 
Onsdag 1.3 
 
Fritt bollspel och fri lek i Terjärv Bollhall kl.12.00-14.00. Egen vattenflaska och gärna egen boll med. 
 Arr: TUS´ Fotbollssektion 
 
Drogfri Slalomresa till Vuokatti. Från 13 år. Yngre barn i sällskap av en vuxen. Med väderreservation. Pris 60 €. 
Priset inkluderar buss, slalombiljett och försäkring. Syskonrabatt -10€/syskon. Pris 30 € för endast busstransport. 
Bindande anmälningar samt betalning (bör finnas på mottagarens konto) senast 27.2 till konto FI18 5553 0310 
0058 55, märke: Vuokatti. Anmälningar endast till kommunens växel tel.8343000, kl.12.00-15.00, eller på 
vaxeln@kronoby.fi. Vid oanmäld frånvaro debiteras 20 €, ifall ej läkarintyg kan uppvisas. Priset stiger till 70 € vid 
anmälning och betalning efter den 27.2. För mat och ev. hyrning av slalomutrustning ansvarar och betalar 
deltagarna själva. Men vi hjälper nog till, vid behov! Obligatoriskt att i samband med anmälning meddela ifall du 
behöver hyra utrustning. Ledare: Anders Store och Kaisa Karlström. Minst 30 deltagare krävs för att resan ska bli 
av. Busstidtabell: Kl.06.30 Kronoby idrottshall, kl.06.50 Nedervetil Sale, kl.07.15 Terjärv S-market, kl.07.20 
Kortjärvi, kl.16.30 Start hemåt. 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid och Nedervetil församling 
 
Hipposkidning kl.18.30 på Tössbacken. Det är Andelsbankerna som står värd för tävlingen men IF Åsarna som 
arrangerar den. 
 Arr: Andelsbankerna och IF Åsarna 

 
Det stora pizzabaket. Terjärv eftis. Åk 1 - 3 kl. 9.00 - 11.30 och åk 4 →  kl. 12.00 - 14.30. Deltagaravgift 5€. 

Arr: Botnia 4H  
 

 
Torsdag 2.3 

 
Klubbfri skrinning i Kronoby ishall Cronehov. Under torsdag-fredag kl.10.00-13.00 har alla elever i förskolan samt 
åk 1-9 och gymnasiet möjlighet att, som en del av sportlovsprogrammet, gratis skrinna i Kronoby ishall Cronehov.  

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Klubbfri skrinning i Terjärv ishall. Under torsdag-fredag kl.10.00-13.00 har alla elever i förskolan samt åk 1-9 och 
gymnasiet möjlighet att, som en del av sportlovsprogrammet, gratis skrinna i Terjärv ishall.  

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Ponnydag kl. 9-11 för barn under skolåldern. Föräldrarna får gärna vara med också (ej måste, medhjälpare finns 
till hands). Vi pysslar med ponnyerna och rider. Max 6 deltagare. Pris 20€. Alla tar även med eget mellanmål. Alla 
behöver även ha egen försäkring! Med väderreservation. Anmälningar och förfrågningar per tel. 0440-946467/ 
Anna. VÄLKOMMEN! 
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 Arr: Annas Stall 
 
Fritt bollspel och fri lek i Terjärv Bollhall kl.12.00-14.00. Egen vattenflaska och gärna egen boll med. 
 Arr: TUS´ Fotbollssektion 
 
Sminkkurs för flickor från åk 5→. Kursledare Anna Wikström från Annas Stil o Sånt. Lär dig lägga en enkel och 
fräsch make-up och få tips hur du ska uppbevara ditt smink och sköta om dina verktyg. Ta gärna med lite av ditt 
eget smink. 5€ för materialkostnader betalas åt ledaren. Minst 5 deltagare krävs. Vi har begränsat antal platser, 
så anmäl dig snabbt till kommunens växel tel.8343000, kl.12.00-15.00, eller på vaxeln@kronoby.fi! 
Kl.11.00-12.30 vid Uf-lokalen i Terjärv. 
Kl.13.30-15.00 vid Gillestugan i Nedervetil. 

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid & Annas Stil o Sånt 
 

Fredag 3.3 
 
Klubbfri skrinning i Kronoby ishall Cronehov. Under torsdag-fredag kl.10.00-13.00 har alla elever i förskolan samt 
åk 1-9 och gymnasiet möjlighet att, som en del av sportlovsprogrammet, gratis skrinna i Kronoby ishall Cronehov.  

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 

Hästdag som passar allihop kl. 9-16. Inga förhandskunskaper behövs, hjälpledare finns till hands. Vi rider 2 
ridpass, sköter om ponnyerna osv. Lunch äter vi vid Café 13. Max 8 deltagare. Pris 60€. OBS! pga. magsjuke-
epidemin kokar vi ingen mat utan far till Café 13 och äter, men har ni specialkost/allergier bör detta meddelas vid 
anmälning! Alla tar även med eget mellanmål. Alla behöver även ha egen försäkring! Välkommen med!! Med 
väderreservation. Anmälningar och förfrågningar på tel. 0440-946467/Anna. 
 Arr: Annas Stall 
 
Klubbfri skrinning i Terjärv ishall. Under torsdag-fredag kl.10.00-13.00 har alla elever i förskolan samt åk 1-9 och 
gymnasiet möjlighet att, som en del av sportlovsprogrammet, gratis skrinna i Terjärv ishall.  

Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Shoppingresa till Haparanda. Sportlovet är nära! Så det är dags att anmäla sig till vår Haparandaresa. Du skall 
vara 13 år fyllda för att åka utan äldre sällskap. Vi har begränsat antal platser, så hör av dig snabbt, dock vardagar, 
helst kl. 9 - 12, till 044-2551 018. Resan kostar 30 €/pers. Bussen åker kl.05.30 Kronoby Idrottshall, kl.05.50 
Nedervetil Sale och kl.06.10 Terjärv S-Market. 

Arr: Botnia 4H & Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 

Söndag 5.3 
 
Vanliga ridlektioner börjar vid Annas Stall. Ännu ryms någon nybörjare med, vid intresse kan man kontakta 0440-
946467/Anna. 
 Arr: Annas Stall 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bekymmer, problem, funderingar eller frågor? Decibel hjälper också under Sportlovet!  Skicka din fråga till den 
tvåspråkiga ungdomsportalen Decibel.fi, som riktar sig till Österbottniska ungdomar i åldern 13-25 år. 

 
 

Med hopp om ett skönt och avkopplande sportlov! 
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