Sportlov 2022

I den här broschyren finns information om vad du som ung
kan göra i kommunen under sportlovet 2022

Sportlov på biblioteket
Onsdag 23/2
Sportlovsbio för de små
För de minsta barnen visar vi filmen
Pelle Svanslös kl. 10.30 på Tanums
bibliotek. Filmen är barntillåten. Det är
begränsat antal platser och anmälan
krävs! Anmälan sker till
emelie.elg@tanum.se

Sportlovsbio för de lite äldre
För de lite äldre barnen visar vi filmen
Halvdan Viking kl. 15 på Tanums
bibliotek. Filmen är för dig från 7 år
och uppåt. Det är begränsat antal
platser och anmälan krävs! Anmälan
sker till emelie.elg@tanum.se

Torsdag 24/2
Sagostund
Vi bjuder in till spännande sagostunder på Tanums
bibliotek.
Kl. 9.30 för barn 1- 3 år
Kl. 10.00 för barn 4- 6 år
Det är begränsat antal platser och anmälan sker till
lise-lotte.arnas@tanum.se

Tipspromenad
Kom och gå vår tipspromenad på biblioteken i
Tanumshede, Fjällbacka och Hamburgsund. Det finns
möjlighet att vinna fina bokvinster!

Pyssel
Under veckan kommer det finnas pyssel framme på
våra bibliotek!

Barnens vasalopp
Lördag 19:e februari arrangeras Barnens
Vasalopp klockan 11.00-13.00 på Ranebo.
Om du inte har egna, så kan du få låna pjäxor, skidor
och stavar från källaren på Ranebo.
Individuella starter, och alla fullföljande får diplom.
Samtidigt kan du få prova på skidskytte (luftgevär).
Skulle det inte finnas snö blir det springskytte i stället.
Blåbärssoppa och korv till alla deltagarna. Gratis att
delta.
Välkomna hälsar Tanums IF skidsektion & Lurs
Skytteförening

”Wild Kids”- Bushcraft
för barn
Fredag 25/2 kl. 10:00-15:00
Vi lagar lunch över elden, glödbränner skålar, bygger
bushcraft-redskap, täljer m.m.
Vi träffas vid Bushcraft-Lodge Amunderöd (på väg till
Ranebo)
För barn 10-12 år/ 100 kr per barn (150 kr för syskon)
Då ingår lunch, fika och material. Max 8 platser
Anmälan till Frank sms: 073 80 48 435 eller via
www.naturrum-tanum.se

Friskis & Svettis
Gratis träning för skolungdomar hela sportlovet i
A-hallen Tanumshede.
Måndag kl. 17-18 jympa medel
Onsdag kl. 19-20 jympa bas
(dessa pass 7-12 år i vuxens sällskap)
Lördag jympa fys 11-15 år kl. 11:15-12:15

Basketsektionen
Hamburgsunds IF
Kom och träna basket med oss, gratis att delta!
Torsdag 24/2 kl.18:30-19:30 åk 3-4 samt
kl. 19:00-20:00 åk 5-6

Hos fritidsbanken Tanum kan du låna sport och
frilufsutrusning GRATIS i två veckor. Där finns bland
annat, skridskor, alpinutrustning, längdutrustning,
pulkor, snowracer och mycket annat!
Ni hittar fritidsbanken på: Prästgårdsvägen 7 i
Tanumshede. Snett emot återbruket.
Extraöppet under sportlovet måndag-fredag kl.10:0015:00
Ordinarie öppettider måndag och torsdag kl. 16-18:00
Har du utrustning hemma som inte används? Då får
ni gärna skänka dem till fritidsbanken! Så ser vi till att
det kan glädja någon annan.

Fotbollssektionen
Tanums IF:
Kom och fira sportlovet tillsammans med
fotbollssektionen på Tanums IF, i Tanums idrottshall.
Vi öppnar upp vår verksamhet både för våra
medlemmar och nya barn och ungdomar som vill
komma och prova på.
Det kostar ingenting, men ni måste anmäla er så att vi
vet hur många vi blir och kan planera utefter det.
Under veckan kommer det både finnas tid för träning
och lek, samt matcher.
Anmälan sker genom att svara ja på kallelsen i det
utskickade mailet till medlemmar, eller så skriver ni
namn, ålder och vilken dag/dagar ni vill vara med till i
ett mail till erik@tanumsif.nu

Måndag 21/2
09.00-10.00 Flickor & Pojkar födda 14/15 Träning
10.00-11.00 Flickor födda 2010/13

Träning

14.30-15.30 Pojkar födda 2010-2013

Träning

15.30-16.30 Flickor födda 2006-2009

Träning

Tisdag 22/2
14.30-16.00 Pojkar födda 2007-2009

Träning

Torsdag 24/2
09.00-10.00 Flickor & Pojkar födda 14/15 Matcher
10.00-11.30 Flickor & Pojkar födda 10/13 Matcher
Fredag 25/2
14.30-16.30 Flickor födda 06-09, Pojkar födda 07-09
Matcher
Träningen är en fartfylld aktivitet med fokus på
fotbollslekar och rörelse. Perfekt både för att
introduceras till en aktiv fritid och för att på ett roligt
sätt utveckla fotbollskunskaper.
För matcherna delar vi upp lag utefter kön och ålder
beroende på anmälda spelare och spelar matcher
hela tiden.

Fritidsgårdarna för åk 7-9
Ungdomens hus, Tanumshede
Fredag 15:30-22:00, LAN, anmäla krävs och görs på
gården, begränsat med platser.
Lördag 18:00-22:30 Spelkväll
Måndag stängt, gården är på utflykt
Onsdag 13:30-21:00 Skapande kväll
Fredag 15:30-22:00: Mexikanskafton med film
Lördag 18:00-22:30 Pyssel
Blå hallen, Hamburgsund
Onsdag 14:30-21:00 Filmkväll
Fredag 14:30-22:00 Kom och tryck din egen dekal.
Mellan kl. 17-20 blir det aktiviteter i idrottshallen
spökboll m.m
La’gårn, Rabbalshede
Måndag 17:30-21:00 Pingisturnering
Mackan, Bullaren
Torsdag 17:30-21:00 vi lagar våfflor

Har du frågor eller funderingar om någon
aktivitet?
Jessica Jonasson, Arbetsledare ungfritid. Telefon 0525-181
51 eller mobil 0706-47 44 67 Jessica.jonasson@tanum.se
Tanums kommun, kundtjänst: telefon 0525-180 00
Följ oss på sociala medier
ungitanum!

där heter vi

