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BADMINTON i Torekov

BALETT

BAMSEGYMPA

BARNCAFÉ

BARNDANS

Spela badminton på fredagar kl 17.00-19.00 i Torekovs gymnastiksal på
skolan. Kontaktperson Mats Karlsson, tel 0768 - 66 60 15 eller maila
mats.65@hotmail.com. Se vår hemsida www.laget.se/TorekovsIK.

Lär dig dansa balett på Dansstudio Marianne Strandberg i Båstad. För
killar och tjejer. För dig 6-7 år tisdagar kl 16.15-17-00. För dig 9-10 år
onsdagar kl 16.30-17.15. Vi lär ut klassisk balett och här går vi in mer
medvetet på teknikträning men med samma glädje som i barndansen.
Kontakt: info@dansstudiomarianne.se eller ring 0708 - 48 24 78.
Vår hemsida är www.dansstudiomarianne.se och du hittar oss även
på Facebook/.

Östra Karups MoG har bamsegympa för tjejer och killar 3-6 år på tisdagar
kl 17.15 i Östra Karups gymnastiksal. Ledare är Terese Hedlund, tel 0725 -
33 35 98. Se facebook Östra Karups MOG.
Arrangör: Östra Karups MoG

Öppen verksamhet för barn och föräldrar. Åldersgrupp 0 - 4 år. Vi pysslar
och fikar hela huset fullt! Tisdagar kl 09.30-12.00 i Grevie församlingshem.
Kontaktperson Karin Wallin Petrisson, tel 0768 - 31 71 10 eller maila
karin.wallin.petrisson@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Förslöv Grevie församling

På Dansstudio Marianne Strandberg i Båstad kan tjejer och killar 4 - 5 år
gå på barndans på måndagar kl 16.15 - 17.00 och på fredagar för dig som
är 5-6 år kl 15.30 - 16-15. Barndans är en målinriktad undervisning för att
ge barnen styrka, balans och smidighet samt locka fram barnens inne-
boende dansglädje. Kontakt: info@dansstudiomarianne.se eller ring
0708 - 48 24 78.
Vår hemsida är www.dansstudiomarianne.se och du hittar oss även på
Facebook/.



BARNENS GYM

BARNGYMPA

BARNKÖREN I BÅSTAD

BARNKÖREN JOY

BARNKÖR MUSICA F i Förslöv

Här från du som är mellan 8 och 12 år träna i gymmet tillsammans med
en av våra tränare. Du som är med kommer att kunna påverka vad vi gör
under träningen. Men säkert är det att vi hoppar, hänger, ålar, kryper,
kastar, drar och mycket annat kul. Kontaktperson Rebecka Nilsson,
tel 0734 - 06 34 78 eller maila rebecka@agh.friskissvettis.se. Se även
hemsidan www.agh.friskissvettis.se.

Grevie GIK bedriver barngympa i Grevie Sporthall, Grevieparken. På
passen är det mycket lek, vi springer, har hinderbana mm. Motoriken
är i centrum. För pojkar och flickor 3-5 år. Måndagar kl 15.45-17.30.
Kontaktperson Marie Hildingsson, tel 0738 - 22 67 84.
Arrangör: Grevie GIK

För flickor och pojkar från förskolan och uppåt. Vi ses på tisdagar kl
15.00-16.00 i ett klassrum på Strandängsskolan (förskolan-mellan-
stadiet). Svängiga sånger och goda frukter.
Anmälan och information: Ledare Andreas Lindgren, tel 0431 - 787 06
eller maila andreas.lindgren@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Båstad o Östra Karups församling

Kören är för flickor och pojkar i klass 3-5. Vi medverkar vid familjegud-
tjänster, vårkonsert, luciakonsert och julmusikal. Torsdagar kl 14.40-
16.00 i Östra Karups församlinghem.
Anmälan och information: Körledare Marinne Nihlén, tel 0706 - 24 28
36 eller maila marianne.nihlen@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Båstad o Östra Karups församling

Förslöv Grevie församling har en barnkör för dig som går i årskurs 2 och
uppåt. Vi träffas i Förslövs församlingshem måndagar kl 15.15 - 16.00.
Kontaktperson Jan-Olof Rydström, tel 0709 - 24 33 60 eller maila
jan-olof.rydstrom@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Förslöv Grevie församling



BARNKÖREN PIGGELIN

BARNKÖR i Torekov

BARNKÖR i Västra Karup

BORDTENNIS med Ängalags Bordtennisklubb

Kören är för de yngre barnen i klass 1-2. Vi medverkar vid familjegud-
tjänster, vårkonsert och julmusikal. Torsdagar kl 13.30-14.15 i Östra
Karups församlingshem.
Anmälan och information: Körledare Marinne Nihlén, tel 0706 - 24 28
36 eller maila marianne.nihlen@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Båstad o Östra Karups församling

Torekovs barnkör övar torsdagar kl 15.30 - 16.15 i Torekovs försam-
lingshem. För tjejer och killar åk 1 - 3. Vi sjunger busiga, svängiga, roliga
sånger, ofta med ett kristet budskap. Vi kombinerar gärna sångerna med
rörelser för att vi vet att det är naturligt att röra sig till musik.
Anmälan och information: Kyrkomusiker Ingrid Häggström, tel 0707 -
32 84 32. Arrangör: Svenska Kyrkan, Västra Bjäre pastorat

Västra Karups barnkör övar onsdagar kl 15.30-16.15 i Västra Karups
församlingshem. För tjejer och killar i åk 1 - 3. Vi sjunger busiga,
svängiga, roliga sånger, ofta med ett kristet budskap. Vi kombinerar
gärna sångerna med rörelser för att vi vet att det är naturligt att röra sig
till musik.
Anmälan och information: Kyrkomusiker Ingrid Häggström, tel 0707 -
32 84 32. Arrangör: Svenska Kyrkan, Västra Bjäre pastorat

Ängalags Bordtennisklubb är en anrik förening med utbildade tränare
för tjejer och killar 7-12 år som vill lära sig spela bordtennis. Vi spelar
i Västra Karups skolas gymnastiksal på torsdagar kl 18.00 - 20.00 och
söndagar kl 16.00 - 18.00. Ledare är Jesper Hallgren, tel 0703 -
62 31 66 eller maila info@angalagsbtk.se.
Arrangör: Ängalags Bordtennisklubb



BOWLING

BÅGSKYTTE

DANS i Östra Karup 5-7 år

DANS i Östra Karup 8-11 år

FAMILJEDAG i Hålehall

Bowlingskola i Xbowls Sportcenter i Båstad. För tjejer och killar 7-12
år. Vi tränar onsdagar kl 16.30-18.30 och torsdagar kl 16.30-17.30.
“Prova på” - se tider hemsidan och facebook.
För information och anmälan: Tel 0431 - 36 00 00, 0705 - 24 54 77
eller maila info@xbowl.se. Se även hemsidan www.xbowl.se.
Arrangör: Xbowl Sportcenter

Bågskytte är konsten att skjuta med pil och båge och Bjäre Bågskytte-
sällskap lär ut denna konst. Tjejer och killar från 10 år och uppåt. På
vintern är vi i Förslövs gympasal i skolan och på sommarhalvåret är vi
på utebanan i Svenstad. Söndagar kl 10.00-12.00. Vid Prova-på
bågskytte måste kontakt tas för planering. Inga bågar finns på plats
utan kontakt före.
Information och anmälan: Roland Karlsson, tel 0706 - 64 38 54
eller maila roland_karlsson@bjarenet.com.
Arrangör: Bjäre Bågskyttesällskap

Östra Karups MoG har dans för tjejer och killar 5-7 år på tisdagar kl
18.00 i Östra Karups gymnastiksal. Ledare är Elin Banestål, tel 0704 -
58 96 89. Se facebook Östra Karups MOG. Arrangör: ÖKMoG

Östra Karups MoG har dans för tjejer och killar 8-11 år på onsdagar
kl 17.30 i Östra Karups gymnastiksal. Ledare är Terese Hedlund, tel
0725 - 33 35 98. Se facebook Östra Karups MOG. Arrangör: ÖKMoG

Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad har friluftsaktiviteter för hela
familjen söndagen den 11 september och söndagen den 2 oktober k
l 10.00-13.00 i Hålehall, FörslövFör mer information vänd dig till
Gunilla Sturesson, tel 0706 - 30 24 03 eller maila
gunillasturesson@gmail.com.



FAMILJEFYS

FAMILJEJYMPA

Familjefys från 6 år och uppåt. Måndagar kl 17.00 på Entré i Båstad och
lördagar kl 10.30 på Batterifabriken i Ängelholm. Träna med hela
familjen. Alla från 6 år är välkomna (barn i förälders sällskap). Familje-
grupperna håller ihop på var sin station och följs åt när vi byter station.
Ett roligt och ösigt pass med anpassade övningar för barn, vuxen och den
som vill ha extra utmaning. Kontaktperson Rebecka Nilsson, tel 0734 -
06 34 78 eller maila rebecka@agh.friskissvettis.se. Se även hemsidan
www.agh.friskissvettis.se.

Friskis & Svettis Ängelholm/Båstad arrangerar Familjejympa för
åldersgrupp 2-6 år där föräldrarna är med. Lördagar kl 09.30 på
Batterifabriken i Ängelholm. Kontaktperson Rebecka Nilsson, tel 0734 -
06 34 78 eller maila rebecka@agh.friskissvettis.se. Se även hemsidan
www.agh.friskissvettis.se.



FOTBOLL i Båstad

FOTBOLL i Förslöv

Båstad GIF har fotbollsverksamhet för följande årskurser:
För flickor födda 2001-2004 har Båstad GIF tillsammans med Förslövs
IFs flickor fotbollsträning på Örebäcksvallen i Båstad, onsdagar kl
18.30-20.00 och I Förslöv på Bjärevallen måndagar kl 18.00-19.30.
Ledare är Carina Dock, tel 0703 - 94 54 06 eller maila kansli@bgif.org.

För pojkar födda 2005 har Båstad GIF fotbollsträning på Örebäcksvallen
i Båstad, tisdagar och torsdagar kl 17.30-19.00. Ledare är Mikael
Roesberg, tel 0706 - 80 22 30 eller maila kansli@bgif.org.

För flickor födda 2005-2006 har Båstad GIF fotbollsträning på
Örebäcksvallen i Båstad, måndagar och onsdagar kl 17.30-19.00. Ledare
är Jens Dock, tel 0706 - 67 57 13 eller maila kansli@bgif.org.

För pojkar födda 2006 har Båstad GIF fotbollsträning på Örebäcksvallen
i Båstad, måndagar och torsdagar kl 17.30-19.00. Ledare är Fredrik
Bergman, tel 0707 - 27 13 92 eller maila kansli@bgif.org.

För pojkar födda 2007 har Båstad GIF fotbollsträning på Örebäcksvallen
i Båstad, tisdagar och torsdagar kl 17.00-18.00. Ledare är Martin
Boysen, tel 0706 - 07 57 30 eller maila kansli@bgif.org.

För flickor och pojkar födda 2008-2009 har Båstad GIF fotbollsträning
på Örebäcksvallen i Båstad, onsdagar kl 17.30-18.30. Ledare är Johan
Wastensson, tel 0733 - 36 97 18 eller maila kansli@bgif.org.

För flickor och pojkar födda 2010-2011 har Båstad GIF fotbollsträning
på Örebäcksvallen i Båstad, tisdagar kl 17.30-18.30. Ledare är Erik
Areskog, tel 0732 - 74 54 13 eller maila kansli@bgif.org. Se även
hemsidan www.bgif.org.

Förslövs IF bedriver fotbollsverksamhet för tjejer och killar 5 - 12 år.
Kontaktperson är Conny Andersson, tel 0730 - 78 82 25 eller maila
conny@fif.se. Gå även in på hemsidan www.fif.se och läs mer.



FOTBOLL i Grevie

FOTBOLL i Torekov

FOTBOLL i Västra Karup

Grevie GIK är en idrottsförening med framför allt fotboll som främsta
sysselsättning. Grevie GIK är det goda alternativet för Grevies barn och
ungdomar när det gäller fritidsverksamhet. Hos oss får alla gemenskap
och trygghet i en grupp som samlas kring idrott och lagbygge. Alla tjejer
och killar som är fotbollsintresserade är välkomna att delta i vår klubb
som jobbar hårt med jämställdhet och respektfullt uppträdande.
För anmälan och information ta kontakt med Clara Persson, tel 0730 -
50 67 43 eller maila clara_persson@live.se.
Arrangör: Grevie GIK

Torekovs IK anordnar fotbollsträning för tjejer och killar från 5 år och
uppåt. Kontaktperson Mats Karlsson, tel 0768 - 66 60 15 eller maila
mats.66@hotmail.com. Se vår hemsida www.laget.se/TorekovsIK.

Västra Karups IF har fotbollsträning för de yngsta tjejer och killar födda
2010-2011 på tisdagar kl 17.30-18.30 på idrottsplatsen i Västra Karup.
Föreningen har även fotbollsträning för pojkar 8 år, 9 år, 10 år, och
12-13 år och för flickor 8-11 år samt 12 år. För information och
anmälan kontakta Bengt Nilsson, tel 0708 - 18 78 95 eller maila
vkif@bjarenet.com. Se också vår hemsida www.vkif.se.



FRIIDROTT

GOLF på Båstad Golfklubb

Båstad GIF anordnar friidrott och här får barn och ungdomar prova på
friidrottens smörgåsbord av olika grenar. Träningen i barngruppen går ut
på att tycka att det är roligt att röra på sig och att ha roligt tillsammans.
I juniorgruppen fortsätter vi att utveckla tekniken i de olika grenarna och
prova på att tävla i vår geografiska närhet.
Barngruppen är tjejer och killar 7-9 år och tränar tisdagar kl 17.00-18.00
på Örebäcksvallen i Båstad sommarhalvåret/Drivan i Båstad vinter-
halvåret.
Juniorgruppen är för tjejer och killar 10 år och äldre. De tränar tisdagar
kl 18.00-19.30 och torsdagar kl 17.00-19.00 på Örebäcksvallen i Båstad
sommarhalvåret/Drivan i Båstad vinterhalvåret.
Ledare är Bo Sveninge, tel 0708 - 26 53 70 eller maila
bosveninge@hotmail.com. Du kan också gå in på vår hemsida
www.bgif.org. Arrangör: Båstad GIF

Båstad Golfklubb erbjuder en verksamhet för alla juniorer 6 år och uppåt
som innefattar träning, tävling och läger. Båstad Golfklubb är en plats där
man träffar kompisar och har kul och utvecklas tillsammans. Vi bedriver
träningsverksamhet utomhus från början av april till slutet av september
där indelning i grupper sker efter ålder, kunnande samt önskemål om
träningskompis. I vår strävan att golf ska bli en året runt aktivitet har vi
även träning under lågsäsong som innefattar fysisk aktivitet på
Strandängsskolan samt inomhusgolf hos vår samarbetspartner BIGA.
För er som inte tidigare testat på golf finns “Prova på medlemsskap” där
barn i åldern 6-12 ges möjlighet att var med i vår träningsverk-samhet
gratis under första året. Golf på Båstad Golfklubb ska vara kul och
glädjefyllt, med spel och tävlande under kamratliga former. Låter detta
intressant? Läs gärna mer på vår hemsida www.bgk.se eller kontakta vår
tränare Håkan Svensson, tel 0708 - 58 41 59.



GOLF på Åkagårdens Golfklubb

GYMNASTIK

GYMTRÄNING

På Åkagårdens Golfklubb har vi många juniorer i åldrarna 6 - 21 år
som är med i vår juniorträning 2-3 gånger i veckan. Vill du prova på
att spela golf kan du antingen boka en kurs eller lektion med en av
våra tränare, eller så kan man få prova på att vara med på träningen.
Juniorträningen består av sex grupper. Varje grupp tränar minst två
gånger i veckan vid olika tillfällen. I vilken grupp man hamnar i beror
på ålder och hur mycket golf man spelat tidigare. Alla är välkomna!
För mer information om juniorträningen, ring Tina Axelsson, tel
0723 - 11 06 21 eller skicka ett mail till juniorkom.akgk@gmail.com.
Vår tränare John Ståhl har lite olika kurser att välja på om man är
nybörjare inom golfen och bara vill prova på. Han har bland annat
kurser som “Golfkul 6-9 år”, “Golfkul 9-12 år” och nybörjarkurser. Det
går även bra att boka privata lektioner med antingen Frasse eller
John. Kontakta receptionen på 0431 - 41 77 30 så hjälper vi dig!
Arrangör: Åkagårdens Golfklubb

Båstads GIF anordnar gymnastik som vänder sig till flickor och
pojkar 4-6 år på lördagar kl 10.00-11.00 i Strandängsskolans
Idrottshall.
Föreningen arbetar aktivt för att deras yngsta medlemmar ska känna
sig trygga i föreningslivet. Huvudledarna är utbildade av Gymnastik-
förbundet och har licens på matta/hopp, dessutom har föreningen
flera assissterande tränare som är med vid träningen och i den mån
det behövs hjälper till och stöttar vid de olika stationerna.
Träningen bygger på att lära känna sin kropp och lära sig att
koordinera olika övningar, föreningen använder sig av olika redskap
för att ge en bred motorisk träning och förbereda barnen för
framtida träning oavsett vad det blir.
Huvudledare är Louise Turesson, tel 0704 - 53 65 00 eller maila
kansli@bgif.org.

För tjejer och killar från 11 år och uppåt på Hälsostudion i Båstad,
Hallandsvägen 21. För anmälan o information: Caroline Vingren, tel
0703 - 28 93 35, 0431 - 36 98 01 eller maila caroline@hstudion.se.
Se även vår hemsida www.hstudion.com



HALLOWEEN i Hålehall

INNEBANDY i Båstad

INNEBANDY i Förslöv

Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad firar Halloween söndagen den
30 oktober kl 17.00-19.00 i Hålehall, Förslöv. För hela familjen. För
mer information och anmälan vänd dig till Lottie Olsson på mail
loolsson@yahoo.com.

Förslövs IF bedriver innebandyverksamhet för tjejer och killar.

Flickor födda 2001-2006 tränar fredagar kl 16.00 - 17.00 i
Strandängsskolans idrottshall. Ledare är Johan Zetterberg, tel 0705 -
59 89 97 eller maila kansli@bgif.org.

Pojkar födda 2005 tränar måndagar och torsdagar kl 18.00-19.00 i
Strandängsskolans idrottshall. Ledare är Fredrik Bergh, tel 0703 -
44 72 00 eller maila kansli@bgif.org.

Pojkar födda 2006 tränar torsdagar kl 17.00 i Strandängsskolans
Idrottshall. Ledare är Fredrik Bergman, tel 0707 - 27 13 92 eller
maila kansli@bgif.org.

Pojkar födda 2007 tränar onsdagar kl 18.00 i Strandängsskolans
Idrottshall. Ledare är Karin Modigs, tel 0762 - 40 02 53 eller maila
kansli@bgif.org.

Pojkar och flickor födda 2008-2009 tränar onsdagar kl 17.00-18.00 i
Strandängsskolans Idrottshall. Ledare är Daniel Karlsson, tl 0708 -
62 22 45 eller maila kansli@bgif.org.

Förslövs IF bedriver innebandyverksamhet för tjejer och killar 6 - 12
år. Kontaktperson är Daniel Harvig, tel 0702 - 70 53 31 eller maila
daniel@fif.se. Gå in på hemsidan www.fif.se och läs mer.



IRLÄNDSK DANS

JU JUTSU

KULTURCENTRALEN I FÖRSLÖV

KULTURSKOLAN

På Dansstudio Marianne Strandberg i Båstad lär vi ut irländsk dans, mer
känt under namnet Riverdance. Vi lär oss mjuksko-, hårdsko- och
setdanser. 9-11 år måndagar kl 17.00-17.45, 12-14 år onsdagar kl 17.15-
18.00.
Kontakt: info@dansstudiomarianne.se eller ring 0708 - 48 24 78.
Vår hemsida är www.dansstudiomarianne.se och du hittar oss även på
Facebook/.

Båstad Budoklubb har Lek Jutsu för dig 5 - 9 år killar och tjejer på
torsdagar kl 17.15 - 18.00. Ledare är Otto Olofsson, tel 0701 -
46 58 48. För dig mellan 9 - 14 år har vi Mon-träning för killar och tjejer
på tisdagar och torsdagar kl 18.00 - 19.00.
Ledare är Måns Östergren, tel 0734 - 09 59 74. Båstad Budoklubb finns
på andra våningen, Hallandsvägen 19 i Båstad.
Du hittar också föreningen på Facebook/Båstad Budo.

Kulturcentralen är ett hus, en arrangör och en inspiratör till kultur och
möten mellan människor utifrån dans, musik, teater, ljud och ljus. Vi
erbjuder replokaler, en professionell scen, inspelningsstudio, workshops,
arrangemang och olika prova-på aktiviteter. Vi har kontinuerliga
arrangemang, bl a discon, konserter och bio, se vår hemsida
www.bygdegardeniforslov.se för aktuella arrangemang. Vi finns i
Förslövs bygdegård och kontaktperson är Anna Lingmark, tel 0702 -
80 56 02 eller maila anna@bygdegardeniforslov.se.

Vi erbjuder enskild och gruppundervisning i olika instrument och
drama/teater för kommunens barn och ungdomar i åldern 7-12 år.
Måndag - fredag i kulturskolans lokaler i Förslöv och ute på de olika
skolorna i kommunen. Information kulturskolan@bastad.se.



KÖRSÅNG för tjejer

LILLKYRKIS

LUFTGEVÄR och LUFTPISTOLSKYTTE

MIXENGRUPPEN

Västra Bjäre flickkör över onsdagar kl 16.30-17.30 i Torekovs församlings-
hem. För dig åk 4 - 6. Vi övar ensemblesång, stämsång och röstutveckling.
Musikteori och enklare notläsning ingår. Kören medverkar 3-4 gånger per
termin i gudstjänst i någon av pastoratets kyrkor.
Anmälan och information: Kyrkomusiker Ingrid Häggström, tel 0707 -
32 84 32. Arrangör: Svenska Kyrkan, Västra Bjäre pastorat

För barn från 0 år och uppåt tillsammans med vuxen.
Fri lek, fruktstund, sång, fingerlek och möjlighet att skapa nya kontakter.
Fredagar kl 09.30-11.30 i Församlingsgården i Båstad. Ingen föranmälan
till Lillkyrkis, kom när du vill och kan!
Arrangör: Svenska Kyrkan, Båstad Östra Karups församling

Ramsjö Skytteförening är Bjäres egen skytteförening. I vår skyttehall
bedriver vi både luftgevär- och luftpistolskytte. Vi skjuter på mål som är
på 10 meters avstånd. Utrustning finns att låna i hallen, inga förkunskaper
krävs. För tjejer och killar 7 år och uppåt. Luftgevär och luftpistol
onsdagar kl 18.00-20.00. Vår skyttehall finns i Strandängsskolans källare i
Båstad (bredvid Idrottshallen). Ledare är Tobias Johansson, tel 0707 -
47 85 07 eller maila gevar@ramsjoskf.se.
Se vår hemsida www1.idrottonline.se/RamsjoSkF-Skyttesport.

För dig tjej och kille från förskolan till årskurs 6. Här är det hög aktivitet
med allt från att spela spel, pyssla, förbereda inför gudstjänst, baka, leka
och det nästan viktigaste enligt barnen fika och prata. Alla ska få synas
och höras! Måndagar för barn i åk F-3 och tisdagar för barn åk 4-6 direkt
efter skolan i Grevie församlingshem. OBS! Begränsat antal platser!
Kontaktperson Karin Wallin Petrisson, tel 0768 - 31 71 10 eller maila
karin.wallin.petrisson@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Förslöv Grevie församling



PADEL med Båstad Padelklubb

PADEL på Xbowl i Båstad

PYSSLIS

RIDNING

SAGOSOPPOR hösten 2016

Båstad Padelklubb bedriver träning i Båstads hamn, Padelbanan för
tjejer och killar 7-12 år som vill lära sig Padel.
Se hemsidan www.bastadpadelklubb.se. Arrangör: Båstad Padelklubb

Padelskola på Xbowl Sportcenter i Båstad. För tjejer och killar 7-12 år.
Vi tränar måndagar kl 16.30-17.30, onsdagar kl 18.00-19.00 och
torsdagar kl 16.30-17.30. “Prova på”, se tider på hemsidan o facebook.
För information och anmälan: Tel 0431 - 36 00 00, 0705 - 24 54 77
eller maila info@xbowl.se. Se även hemsidan www.xbowl.se.
Arrangör: Xbowl Sportcenter

För tjejer och killar i förskolan och årskurs 1. Vi pysslar, leker, sjunger,
samlas kring ljuset och mycket mer. Onsdagar kl 14.00-15.30 i Östra
Karups församlingshem.
Anmälan och information: Karin Frick, tel 0431 - 787 07.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Båstad Östra Karups församling

Båstad Ridklubb har ridskola för tjejer och killar 5 - 12 år. Du får lära
dig rida, hästpyssel, stallskötsel och teori. Vi har kurser från höstlovet
till påsklovet och vi finns på Norra vägen 145 i Båstad. Ledare är
Miranda Lind.
För anmälan och information maila mirandaelisabet@hotmail.com. Gå
även in på hemsidan www.lindebolarna.se/ridning/bastad-rk/.

Dockspel med Sofia Löwenmark, Barnkultur FILUR.
Fritt efter den gamla folksagan med en interaktiv del där barnen får
vara med och sjunga välkända rörelsesånger. För föräldrar och barn
från 2 år.

GULDLOCK OCH DE TRE BJÖRNARNA - Torsdagen den 29
september



EVAS VANTE - Ondagen den 26 oktober

JULEPOTTAN - Tisdagen den 22 november

Sagolek med Eva Skantze.
Vi samlas bland mjuka skynken på ett lekvänligt golv. Vi blundar och
lyssnar efter sagovinden. Jag fångar sagan som jag berättar. Sedan klär
vi oss i lustiga luvor och leker sagan tillsammans. För föräldrar och
barn från 2 år.

med rikspelmännen Ninni och Laif Carr.
Laif försöker sälja en trasig julepotta till Ninni men Goenissen varnar
henne. Julbocken kommer in och kör bort Laif. Han får laga julepottan
så att Goenissen kan få sin gröt. Med sånglekar, sånger närmar vi oss
julen utifrån sägner och väsen som finns i Skåne!
För föräldrar och barn från 2 år.

Plats: Båstads bibliotek. Mat och underhållning. På Sagosoppan är
barn välkomna med sina föräldrar eller med någon annan vuxen för
att äta och se en föreställning. Pannkaka kan du äta från kl 16.00 och
föreställningen börjar kl 17.20. Begränsat antal biljetter. Boka gärna
i förväg på Båstads bibliotek. Arrangör: Kulturavdelningen, Båstads
bibliotek, Café Biblos och Studieförbundet Vuxenskolan.

Båstad har sin egen lilla biograf, Scala Bio, som är modern och bekväm
men med en härlig gammaldags biokänsla. Här visas film nästan alla
dagar i veckan året runt för både barn, ungdom och vuxna. Scala Bio
finns bakom församlingsgården i Båstad, vid Båstad torg. För att se
aktuellt program gå in på hemsidan www.scalabio.se.

Bjäre Scoutkår gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar
som får oss att växa som individer. I scouterna samlas unga som vill
utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har
en plats.För tjejer och killar årskurs 2-3 Spårarna 8-9 år. Vi träffas i
scoutlokalen på Grimmes väg 23 mellan Grevie och Grevie Kyrkby på
onsdagar kl 18.30-20.00 och ibland på vissa helger. Ledare är Anton
Petersson, maila antonpetersson88@gmail.com. Se även vår hemsida
www.bjare.scout.se.

SCALA BIO

SCOUTING



SCOUTING

SEGLING

SHOWDANS

SKOGSMULLE

Bjäre Scoutkår gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar
som får oss att växa som individer. I scouterna samlas unga som vill
utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har
en plats.För tjejer och killar årskurs 4-5 Spårarna 10-11 år. Vi träffas i
scoutlokalen på Grimmes väg 23 mellan Grevie och Grevie Kyrkby på
tisdagar kl 18.30-20.00 och ibland på vissa helger.
Ledare är Jörgen Johansson, tel 0708 - 44 95 38 eller maila
jorgen.johansso65@gmail.com. Se även vår hemsida
www.bjare.scout.se.

Lär dig segla med oss på Båstad Båt & Segelsällskap. För dig mellan
7 - 12 år killar och tjejer. Vi träffas på onsdagar i BBSS klubbstuga i
Båstad med start i februari 2016. Anmälan och frågor: Johan
Mårtensson, tel 0728 - 87 74 15 eller maila mrtensson@icloud.com.
Arrangör: Båstad Båt & Segelsällskap

Lär dig showdans på Dansstudio Marianne Strandberg i Båstad.
I showdans lär vi ut teknikträning som bygger på rytmkänsla,
smidighet och koordinationsförmåga. Vi dansar till olika musikstilar
såsom musikal, soul, funk mm. För killar och tjejer. 6-7 år dansar på
torsdagar kl 16.00-16.45, 8-10 år dansar tisdagar kl 18.30-19.15 och
på fredagar kl 16.15-17.00. 12-13 år dansar torsdagar kl 18.15-19.00.
Kontakt: info@dansstudiomarianne.se eller ring 0708 - 48 24 78. Vår
hemsida är www.dansstudiomarianne.se och du hittar oss även på
Facebook/.

Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad anordnar friluftsverksamhet för
barn 5-7 år. Barnen får upptäcka naturen och lära sig mer om växter
och djur. Vi startar tisdagen den 4 september kl 10.00-12.00 i Hålehall,
Förslöv. För mer information och anmälan vänd dig till Lottie Olsson
på mail loolsson@yahoo.com. Du kan också anmäla direkt på
www.friluftsframjandet.se.



STJÄRNKOCKAR

STREETDANCE

SUP

TAEKWONDO

För tjejer och killar årskurs 2 - årskurs 5. Vi lagar enkel kvällsmat
tillsammans, leker, sjunger och samlas kring ljuset. Måndagar
kl 15.30-18.00 i Församlingsgården i Båstad och onsdagar kl 15.45 -
18.00 i Östra Karups församlingshem.
Anmälan och information: Karin Frick, tel 0431 - 787 07.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Båstad Östra Karups församling

Dans för alla! Killar och tjejer mellan 7 - 11 år.
Start: Lördagen den 10 september kl 10.15-11.15. Streetdancekursen
håller på i 12 veckor. Ledare: Felicia Knudsen
Anmälan och frågor: Info@hastudion.se eller ring 0431 - 36 98 01.
Arrangör: Hälsostudion i Båstad

SUP Stand Up Paddle. Båstad Kiteskola lär ut grunderna hur man bäst
bemästrar en SUP. För tjejer och killar 7 år och uppåt. Hamnen i
Båstad april - oktober. Anmälan och information: Mårten Björnsson,
tel 0706 - 28 98 00 eller maila marten@kiteskolanbastad.se.
Arrangör: Båstad Kiteskola, www.kiteskolanbastad.se

Taekwondo är en koreansk kampsport med gamla anor och det är
numera också en OS-gren. Vår träning är allsidig och bygger på lek
och att vi ska ha roligt tillsammans. Vi tränar balans, styrka,
självförsvar, sparkar, uthållighet och traditionella mönster. Träning
för hela kroppen som är åldersanpassad i bra lokaler. Alla är
välkomna att prova på.
För tjejer och killar 7-9 år torsdagar kl 18.00-19.00 i vår lokal på
Lyckantorget ovanför ICA. Ledare är Niklas Ivarsson, tel 0707 - 27 13
63. Du kan även maila tangshou_tkd@hotmail.com.
För tjejer och killar 9-12 år onsdagar kl 18.00-19.00 i vår lokal på
Lyckantorget ovanför ICA. Ledare är Richard Persson, tel 0703 -
18 25 92 och Henrik Robertsson, tel 0703 - 56 16 81.
Se vår hemsida www.bastadtaekwondo.se. Du kan även maila
tangshou_tkd@hotmail.com.



TEATER

TEATER

TENNIS i Båstad

Båstads Riksteaterförening visar
för barn 5-7 år

För mer info om arrangemanget och biljetter,
se

Båstads Riksteaterförening visar

Familjeföreställning från 4 år

För mer info om arrangemanget och biljetter,
se

Båstad Tennissällskap har tennisträning för spelare från 5 år och uppåt.
Grundläggande kurser för nybörjare samt fortsättningskurser för mer
erfarna spelare. Spelas med olika bollar och storlek på banan beroende
på spelarnas spelnivå. Vi tränar Måndag - Fredag eftermiddag och kväll.
Vi är på Båstad Sportcenter (Drivan) och kontaktperson är Edwin
Sjögren, tel 0760 - 07 92 00 eller maila edwin.sjogren@bastadts.se. Du
kan också anmäla direkt via vår hemsida www.bastadts.se.
Arrangör: Båstad Tennissällskap

KANINKRASCHEN
Söndagen den 30 oktober kl 15.00
i Teatersalen, Förslövs skola

BJÖRNEN SOM INTE VILLE SOVA

Lördagen den 19 november kl 15.00
i Teatersalen, Förslövs skola

Agata har hittat sin drömleksak. Ett stort vitt flygplan som skiner och blänker när det far

genom luften. Det är bara det att flygplanet inte är hennes, utan tillhör hennes bästa kompis

Adamas. Så när Agata bestämmer sig för att låna planet och ta hem det gör hon det utan att

fråga om lov. När flygplanet råkar ut för en riktig krasch kan inget klister och tejp i världen

mildra Agatas dåliga samvete. Och det blir inte bättre av att Adamas är ledsen och vill ha sitt

plan tillbaka. Den ende som tar hela situationen med ro är Boris, som istället är upptagen

med sin nya stora vita kanin i som han har fått i present. En kanin som visserligen ingen

hittills har sett skymten av...

När det blir kallt om hösten lägger sig alla björnar i ide för att vila. Men Lilla Björnen tycker att det är tråkigt att sova bort

vintern. Hon vill åka till Spanien som sin kompis Fågeln! När Pappan har somnat, smyger Lilla Björnen ut ur idet och börjar ett

långt äventyr…

Pjäsen handlar om att hitta sig själv och att hitta hem och berättas med mim, ord och musik. Publiken får vara med och

bestämma vad som händer Lilla Björnen på hennes resa.

www.bastad.riksteatern.se

www.bastad.riksteatern.se



TENNIS i Förslöv

VATTENPOLO

VÄVNING

Förslövs Tennisklubb bedriver tennisträning för tjejer och killar 5 - 12 år
på lördagar. Utomhus i Förslöv t o m september och därefter i Grevie
Sporthall (vid Grevieparken). Kontaktperson är Daniel Jakobsson,
tel 0708 - 14 17 03 eller maila jakobssondaniel@hotmail.com. Se vår
hemsida www.forslovtk.se.
Arrangör: Förslövs Tennisklubb

Vill du börja spela vattenpolo. Ta då kontakt med Ängelholms Vatten-
poolare, Berne Andersson, tel 0737 - 00 22 62 eller maila
bernea@hotmail.com. För tjejer och killar 7 - 12 år på torsdagar
kl 18.00-19.30 och söndagar kl 16.30-18.15 i Simmarnas Hus, Willys
gamla lokaler på Åkerslundsgatan i Ängelholm. Se vår hemsida
http://idrottonline.se/ForeningenAngelholmsVP-Simidrott/
Arrangör: Ängelholms Vattenpoolare

Östra Karups Vävstuga erbjuder vävning av traslöpare, väskor, schalar,
band mm under handledning av medlemmar i vävstugan. För tjejer och
killar från 9 år och uppåt. Vi träffas på sportlovet i februari och vill du
fortsätta att väva finns ungdomsmedlemsskap. Ledare är Eivor Karlsson,
tel 0730 - 40 92 21 eller maila grasryd@telia.com. Arrangör: Östra
Karups Vävstuga



Sammanställning av uppgifterna

har gjorts av

på Teknik & service

Mia Lundström

Sammanställning av uppgifterna

har gjorts av

på Teknik & service

Mia Lundström

Hör gärna av dig om vi har missat något,

tel Mia 0431 - 770 26 eller maila

mia.lundstrom@bastad.se.
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