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Det finns massor med roliga aktiviteter i Båstad och på Bjäre för barn, ungdomar

och vuxna under sportlovet vecka 8.

En mängd aktiviteter arrangeras av kommunen, organisationer och föreningslivet

runt om i kommunen, vissa är gratis och vissa är avgiftsbelagda.

Programmet marknadsförs via webben, www.bastad.se, men också som tryckt

material och via sociala medier.

Många av aktiviteterna behöver man anmäla sig till och de har begränsat

deltagarantal.

Kontaktuppgifter hittar

du i slutet av alla aktiviteter eller kontakta Teknik och service direkt, se längst ner

på denna sida.

Är du osäker på om aktiviteten passar dig? Fråga gärna!

Anmäl i god tid!

Vi hoppas ni får ett roligt och aktivt sportlov!

För mer INFO kontakta Teknik & Service,
Båstads kommun, tel 0431 - 770 26, 776 34

eller maila mia.lundstrom@bastad.se



Ramsjö Skytteförening
Måndag, Tisdag och Onsdag 18/2-20/2 kl 18.00-20.00

Prova på Luftgevärsskytte hos Ramsjö Skytteförening, för mer info se
www.idrottonline.se/RamsjoSkF.
Föreningen tillhandahåller allt som behövs när du provar på luftgevärs-
skytte, hörselskydd, tavlor, klisterlappar, instruktör och skjutledare.
Luftgevär på 10 meter skjuter vi i vår lokal i källaren, Strandängsskolan i
Båstad.
Åldersgränsen är 7 år och vi skjuter i blandade åldrar, tjejer och killar, vi
har höj och sänkbara bord. Kontakt: Tobias Johansson, tel 0707-47 85 07.

Kostnad: 20 kr för 30 skott.

Båstad Taekwondo

Kom och prova på Taekwondo. Taekwondo är en koreansk kampsport med
gamla anor, är internationellt erkänd och ingår som gren i Olympiska Spelen.
I träningen ingår inte bara fight, utan även självförsvar och traditionella
mönster, samt en hel del fysisk träning.

Flickor och pojkar 7-9 år tränar torsdagar kl 18.00 - 19.00

Flickor och pojkar 9-12 år tränar
onsdagar kl 18.00 - 19.00

Ungdom och vuxen (12-99 år) tränar måndagar
kl 18.30-20.00 och onsdagar kl 19.00-20.30.

Vi finns på Lyckantorget i Båstad ovanför ICA.

Mer info ring Richard, 0703-18 25 92 eller maila
tangshou_tkd@hotmail.com. Se även www.bastadtaekwondo.se, facebook.

Måndag, onsdag och torsdag 18/2 och 20 - 21/2

GRATISGRATIS



Måndag 18/2 kl 14.00 - 21.00

Musteriet i Båstad

Tisdag 19/2 kl 14.00 - 21.00

Torsdag 21/2 kl 14.00 - 21.00

Fredag 22/2 kl 14.00 - 23.00

Öppet från årskurs 7 till årskurs 9.

Onsdag 20/2 kl 14.00 - 21.00

Söndag 24/2 kl 14.00 - 18.00
Öppet för årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet.

För mer info, följ oss på sociala medier Facebook Musteriet, instagram Musteriet
eller snapchat Musteriet eller ring 0431-77670 eller maila musteriet@bastad.se.

Öppet från årskurs 7 till årskurs 9. kl 17.00 och anmälan
sker samma dag innan turneringen.

PINGISTURNERING

Öppet från årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. kl 17.00
och anmälan sker samma dag innan turneringen.

BILJARDTURNERING

Öppet för årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet.
mellan kl 17.00-21.00

Virtual Reality innebär att man med hjälp av en dator och ett headset går in i
en helt ny värld. En magisk värld, en läskig värld eller kanske en kreativ värld,
du väljer själv!

Testa också utmaningen som du kanske sett på
Mästarnas Mästare på TV.

VR - VIRTUAL REALITY med
HTC VIVE

VÅGAR DU GÅ PÅ PLANKAN? VÅGAR DU ÅKA HELA BERGOCH-
DALBANAN? NATTDUELLEN

Öppet från årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. , mer info om
detta kommer i sociala medier.

ÖPPEN SCEN

GRATISGRATIS



Ungdomens Hus Förslöv
Måndag, tisdag och onsdag 18/2-20/2 kl 12.00 - 18.00
Öppet från årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet.

Torsdag 21/2 kl 12.00 - 20.00

Fredag 22/2 kl 12.00 - 23.30
Öppet för årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet.

SKIDSPÅR ÖREBÄCKSVALLEN

Öppet för årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet.
mellan kl 13.00-17.00

Virtual Reality innebär att man med hjälp av en dator och ett headset går in i
en helt ny värld. En magisk värld, en läskig värld eller kanske en kreativ värld,
du väljer själv!

Testa också utmaningen som du kanske sett på
Mästarnas Mästare på TV.

VR - VIRTUAL REALITY med
HTC VIVE

VÅGAR DU GÅ PÅ PLANKAN? VÅGAR DU ÅKA HELA BERGOCH-
DALBANAN? NATTDUELLEN

För mer info, följ oss på sociala medier Facebook Uhforslov, instagram

uhiforslov eller snapchat uhforslov eller ring 0431 - 776 05 eller maila

uh@bastad.se.

Om det blir mycket snö vecka 8, kommer vi att göra skidspår
på Örebäcksvallen i Båstad. Eventuellt bjuder vi på varm
choklad, grillar korv och lånar ut skidor så att alla barn kan
prova på längdskidåkning. Se mer info om detta på vår hem-
sida www.bastad.se.

GRATISGRATIS



Bio Scala i Båstad
Sportlovsbio

ALITA: BATTLE ANGEL - Lördag 16/2 kl 13.30
och Torsdag 21/2 kl 15.00
Flera århundraden i framtiden hittas den medvetslösa Alita på ett skrotupp-
lag i Iron City av cyberläkaren Ido. När Alita vaknar upp på hans klinik, har
hon inget minne kvar om vem hon är. En stark relation utvecklas mellan de
två ända tills dödliga krafter förföljer Alita och hotar hennes nya relationer.
Alita upptäcker snart att hon har extraordinära stridskunskaper. Bestämd
att avslöja sanningen kring sitt ursprung, ger hon sig ut på en resa för att
möta orättvisorna i denna korrupta värld.
Längd: 2 timmar 2 minuter, Ålder: Ej fastställd, Entré: 150 kr

ORMTYGLAR och ALLA DÖDA SMÅ DJUR -
Söndag 17/2, Onsdag 20/2 och Torsdag 21/2 kl 12.00

Två små filmer om de stora frågorna för barn mellan 6 - 9.

av Charlotta Lennartsdotter

På en gård någonstans i Norrbotten bor en storasyster och en lillebror.
Precis som alla syskon bråkar de ibland, till exempel när lillebror vill leka
att en läderrem är en orm, medan systern vill ha den till tygel. Bråket får
en oväntad utgång när lillebror plötsligt är försvunnen.

av Michael Ekblad

Efter en bok av två av våra främsta bilderboksmakare Ulf Nilsson och Eva
Eriksson.
“Ester var alltid mycket modig. Själv var jag liten och rädd. Denna tråkiga
sommardag startade vi en firma som hette Begravningar AB. Vi skulle
göra världens bästa begravningar och hjälpa alla stackars döda djur som
låg på jorden. Esters jobb var att gräva. Jag skulle skriva dikter. Och
Esters lillebror Putte skulle gråta.”

ORMTYGLAR

ALLA DÖDA SMÅ DJUR

Längd: 30 minuter Ålder: Barntillåten. Entré: 50 kr

LEGO FILMEN 2 - Söndag 17/2, Ondag 20/2 och
Torsdag 21/2 kl 12.45
I den efterlängtade uppföljaren återförenas nu Bricksburgs hjältar i LEGO®
FILMEN 2 och den här gången hotas de av LEGO DUPLO-inkräktare från yttre
rymden som förstör allt i sin väg snabbare än invånarna hinner bygga upp det
på nytt. Kampen för att besegra inkräktarna och återställa lugnet i LEGO-
universumet tar Emmet, Lucy, Batman och deras vänner till nya outforskade
världar. Det kommer krävas mod, kreativitet och mästerbyggarskills för att
visa hur speciella de verkligen är.
Längd: 1 timme 46 minuter, Ålder: Ej fastställd, Entré: 100 kr



Östra Karups MoG
Tisdag 19/2 kl 17.15-18.00 och kl 18.15-19.00
Hinderbana för de allra minsta med Bamse och hans vänner. Föräldrar får
närvara kl 17.15-18.00. Är du 6-9 år kan du vara med på passet som heter
Lek och Aktivitet kl 18.15-19.00. Vill du veta mer, ring Linda Svensson, tel
0768 - 27 09 19. Östra Karups gymnasiksal

ELD & LÅGOR - Söndag 17/2 och Onsdag 20/2
kl 15.00 och Fredag 22/2 kl 16.00
Året är 1940 och på var sin sida om Allmänna gränd på Djurgården ligger
två konkurrerande nöjesparker, det tjusiga Gröna Lund med karuseller för
barnfamiljerna och det simpla Nöjesfältet med billig öl, levande musik och
lättklädda damer. De två ägarfamiljerna har legat i öppen strid med varandra
i decennier, men allt förändras natten då de unga arvtagarna, John och Ninni,
inleder en förbjuden kärlekshistoria. I skuggan av ett rasande världskrig,
trappas konflikten mellan familjerna upp i samma takt som kärleken mellan
John och Ninni blomstrar allt kraftfullare.
Längd: 1 timme 44 minuter Ålder: Ej fastställd. Entré 150 kr

DRAKTRÄNAREN 3 - Fredag 22/2, Lördag 23/2 och
Söndag 24/2 kl 13.30

Draktränaren 3 är en animerad familjefilm.

Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig viking och en
fantastisk Nattfasa-drake har vuxit till en episk trilogi som spänner över
hela deras liv. I nästa kapitel kommer Hicke och Tandlöse äntligen att upp-
täcka sina sanna öden; Hickes som byn Berks ledare, tillsammans med Astrid,
och Tandlöses som drakledare för alla Nattfasor. Deras vänskap prövas hårdare
än någonsin tidigare, när de möter både det mörkaste hot de någonsin
bekämpat och en kvinnlig Nattfasa.

Längd: 1 timme 44 minuter Ålder: Barntillåten. Entré: 100 kr

Onsdag 20/2 kl 17.30-18.15 och kl 18.30-19.30
För barn 9-12 år, anpassad koreografi till senaste musiken kl 17.30-18.15.
Dans och styrka kl 18.30-19.30, enkel koreografi till medryck-
ande musik, varvat med styrka och kondition. Vill du veta mer,
ring Terese Hedlund, tel 0725 - 33 35 98. Östra Karups
gymnasiksal

GRATISGRATIS



ANMÄL

Friskis & Svettis
Måndag - torsdag 18 - 21/2 kl 08.00-19.30 och fredag
22/2 kl 08.00-19.00
Friskis & Svettis erbjuder fri träning i gymmet och på passen (i mån av plats)
för högstadie- och gymnasieelever. Dessutom finns det extra insatta pass för
olika åldrar. Ålder för gym 13 år.
Mer info hittar du på www.bastad.friskissvettis.se
Foto: Friskis & Svettis

Ishallen i Ängelholm
Måndag 18/2 kl 12.00-15.00

Häng med till Swedbankhallen i Ängelholm
och åk skridskor. Ta med egen utrustning och
matsäck. Ledare medföljer.
Buss avgår från Östra Karups skola kl 10.30, Båstad
Lyckantorget kl 10.40, Hovs kyrka kl 10.50, Torekovs
skola kl 11.00, Västra Karups skola kl 11.10, Grevie
Bjäre Kvarn kl 11.20 och Förslövs skola kl 11.30.
OBS! Det finns begränsat antal platser så

till Teknik och service, tel 0431 - 77 026
eller maila mia.lundstrom@bastad.se.
Arrangör: Båstads kommun

anmäl dig senast fredagen den 15/2

ANMÄL
GRATIS

GRATISGRATIS



ANMÄL

Tisdag 19/2 kl 10.00 - 14.00

Sannarpsbadet i Halmstad

Halmstad Arena Bad är ett av södra Sveriges största äventyrsbad. Här finns
vattenrutschkanor, vattenpist, vildfors, strömkanal, bubbelpool och
separata hopp-, motions- och aktivitetsbassänger. Dessutom rymmer badet
en friskvårdsavdelning med gym samt ett badcafé. Barn under 12 år måste
ha med sig en badande simkunnig vuxen. För att få bada utan vuxet sällskap
måste du ha fyllt 12 år samt vara simkunnig.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (50 st) och det är först till kvarn
som gäller. Bussen är gratis. Vuxna får åka med bussen. Inträde vuxna 85 kr
och barn/ungdom 3-17 år 58 kr. Ledare medföljer. Glöm inte ta med
badkläder.

Bussen hämtar Förslövs skola kl 08.30, Grevie Bjäre kvarn kl 08.40, Västra
Karups skola kl 08.50, Torekovs skola kl 09.00, Hovs kyrka kl 09.10, Båstad
Lyckantorget kl 09.20 och Östra Karups skola kl 09.30. Hemfärd kl 14.00.

ANMÄLAN och info: Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller
maila mia.lundstrom@bastad.se.



Torekovs Warmbadhus

Välkomna alla barn och ungdomar 6 - 17 år för sköna spabehandlingar till
specialpris. Bada örtbad med eller utan tångruska och få massage efteråt
eller dela en Duo behandling med kompis eller vuxen. I vilorummet
bjuder vi på te och chokladmjölk.

Se mer på www.torekovwarmbadhus.com.

Måndag - torsdag 18 - 21/2 kl 09.30-17.00

Foto: Torekovs Warmbadshus

BOKA
TID

BOKA
TID

Uppblåsbart tivoli
Torsdag 21/2 kl 10.00-15.00
Förslövs idrottshall

Hoppborgstivolit är ett uppblåsbart
äventyr för små och stora barn.

Hoppa, studsa och spring i de olika
uppblåsbara hoppborgarna.

För pojkar och flickor från 5 år och
uppåt.

Ingen föranmälan. Gratis inträde.

Arr: Båstads kommun

GRATIS



Foto: Mats Roslund

Måndag 18/2 och torsdag 21/2 kl 12.00 - 16.00

Sportlovsvävning i Östra Karup

- Traslöpare kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00
- Kudde kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00
- Väska kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00
- Jullöpare/Halsschal kl 12.00-16.00
- Vävning av band kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00

ANMÄL

GRATIS

Alla barn och ungdomar från 8 år och uppåt är välkomna att prova på
Sportlovsvävning i Östra Karups Vävstuga.

Följande finns att väva:

ANMÄL dig senast söndagen den 17/2 till måndagsvävningen och senast
onsdagen den 20/2 till torsdagsvävningen.
Anmäl till Eivor, tel 0431 - 741 66 eller 0730 - 40 92 21 säkrast på förmiddag



Yoump i Helsingborg
Onsdag 20/2 kl 14.00 - 16.00 ANMÄL

GRATIS

Yoump är en stor sport- och nöjesarena i Helsingborg där
gravitationslagen har upphört att existera. Explore gravity
och känn den totala rörelsefriheten i en lokal med trampoliner
från vägg till vägg!

Här kan du testa freeyoump, foampit, dodgeball, airtrack, slackline,
bigairbag, the wall, slampdunk, battlebeam, high performance, shop och
café.

Det finns ingen åldersgräns men barn 0-10 år får endast besöka Yoump
i sällskap med vuxen. Vuxna får åka med bussen gratis, men får stå för
inträdet själva.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (50 st) och det är först till kvarn
som gäller. Buss och inträde ingår för barn och ungdomar upp till och med
17 år. Ledare medföljer.

Bussen hämtar Östra Karups skola kl 12.10, Båstad Lyckantorget kl 12.20,
Hovs kyrka kl 12.30, Torekovs skola kl 12.40, Västra Karups skola kl 12.50,
Grevie Bjäre kvarn kl 13.00 och Förslövs skola kl 13.10. Hemfärd kl 16.00.

ANMÄLAN och info: Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller
maila mia.lundstrom@bastad.se.



Vallåsen skidresa
Torsdag 21/2 kl 12.00 - 16.00

ANMÄL

Häng med oss till Vallåsen tillsammans med personal från Musteriet i
Båstad. Vallåsen erbjuder varierande skidåkning över stora ytor och det
finns både röda, gröna och blå nedfarter. Backarna har en största fallhöjd på
145 m och längsta nedfart är 1260 m.

För dig från högstadiet och uppåt. Låg- och mellanstadiet åker med i vuxet
sällskap. OBS! Det finns ett begränsat antal platser (50 st) och det är först till
kvarn som gäller. Bussen är gratis och alla står själva för skipass och skidhyra.

Bussen hämtar Förslövs skola kl 10.30, Grevie Bjäre kvarn kl 10.40, Västra
Karups skola kl 10.50, Torekovs skola kl 11.00, Hovs kyrka kl 11.10, Båstad
Lyckantorget kl 11.20 och Östra Karups skola kl 11.30. Vi är framme vid
12-tiden och hemfärd kl 16.00.

För mer info gå i på www.vallasen.se. Ta med egen mat, grilla eller ät i
restaurangen.

ANMÄLAN och info: Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller
maila mia.lundstrom@bastad.se.

OBS! Denna aktivitet anordas bara vid snö i backarna och med minst
25 deltagare!



NICKE NYFIKEN 3 - Tillbaka till djungeln
Onsdag 20/2 kl 15.00

Sportlovs film i Förslövs Bygdegård

Svinga dig in i ditt livs äventyr tillsammans med allas vår favoritapa i
den nya filmen NICKE NYFIKEN 3 - TILLBAKA TILL DJUNGELN.
Denna gång ger sig Nicke ut på ett viktigt rymduppdrag, men efter
lite misslyckade apkonster kraschar han istället i Afrika. Medan
Mannen med den gula hatten söker efter honom ger sig Nicke ut på
upptäcktsjakt i djungeln och skaffar sig ett gäng nya vänner på vägen.
När de två bästa vännerna äntligen återförenats ger de sig ut på ett
nytt, oförglömligt äventyr tillsammans med sina nya vänner.

1 tim 21 min. Svenskt tal. Barntillåten. Entré 75 kr.

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ - Det första
mysteriet
Onsdag 20/2 kl 16.30
Hur gick det egentligen till när Lasse och Maja träffades för första
gången? Följ med på det allra första fallet för LasseMajas detektivbyrå
- ett äventyr som börjar när systrarna Hammarabis bok blir stulen från
Vallebyskolan. Plötsligt är alla på skolan misstänkta: den skumma
vaktmästaren, gympaläraren med den tajta overallen, den konstiga
bibliotekarien, ja till och med rektor Brynolfsson själv! Men vem är
egentligen den riktiga tjuven?

1 tim 35 min. Svenskt tal. Från 7 år. Entré 80 kr

Grottmannen DUG
Torsdag 21/2 kl 15.00
Skaparna bakom Fåret Shaun, Wallace & Gromit, och Flykten från
hönsgården är tillbaka med ett nytt animerat äventyr. I en tid när
dinosaurier och förhistoriska varelser strövar omkring på jorden
möter vi Dug, en modig grottman som tillsammans med sin vän
Hognob förenar sin stam för att rädda deras bronsåldersby mot
en mäktig fiende .

1 tim 29 min. Svenskt tal. Från 7 år. Entré 80 kr

Arr: Restaruang Ellis och Förslövs Bygdegård

Biljetter till föreställningarna går att köpa på restaurang Ellis från och med den 28 januari under

lunchserveringens öppettider kl 11-13.30. Bokning av biljetter sker per tel 0768 - 08 81 16

måndag-fredag kl 10.30-14.00. Försäljning av diverse biosnacks.



Hälsostudion i Båstad
Måndag 18/2 och Onsdag 20/2 kl 16.30-17.15
Ungdomsklubben

Gratis träning för ungdomar 10-15 år på Hälsostudion
i Båstad. Instruktörer hjälper dig med övningar i gymmet,
leder dig även i olika gruppträningspass inom- och
utomhus samt finns till för att svara på frågor om
träning. Ta med gympakläder och gympaskor.

För mer info gå in på Hälsostudions hemsida
www.hstudion.se eller 0431 - 36 98 01/02
eller maila info@hstudion.se.

Xbowl i Båstad
Måndag 18/2 och Fredag 22/2 kl 14.00 - 15.00

DISCOBOWLING - Alla kan bowla... gammal som ung, proffs som nybörjare.
Xbowl's toppmoderna utrustning och automatiska poängräkning gör spelet
enkelt. Givetvis har vi automatiska staket som hindrar de minsta från att slå
kloten i rännan.

Bowling 1 timme inkl skor och
klot 120 kr per bana
Max 4 per bana, max 1 vuxen
Måste bokas tel 0431-36 00 00

Måndag 18/2 - Torsdag 21/2 kl 09.00-12.00
och kl 16.00-19.30, Fredag 22/2 kl 09.00-12.00
Årskurs 7-9 eller från 10 år med vuxet sällskap

ANMÄL

GRATISGRATIS



LÖRDAG 18 februariLÖRDAG 18 februariMåndag-torsdag 18/2-21/2 kl 09.00-13.00 och kl 17.00-22.30
Fredag 22/2 och Lördag 23/2 kl 09.00-23.00
Söndag 24/2 kl 09.00-13.00

Sportlovskul, Hotell Riviera Strand

VÄLKOMNA!

På det nya lyxiga familjehotellet vid havet i Båstad, Hotel Riviera Strand, hittar ni Sport-
lovskul och Sportlandet, som är uppbyggt av Care of Sport Båstad och bemannas av
erfarna sportledare och instruktörer från Sport & Äventyr Camp Båstad.
Barnen möts av ledarna och får möjlighet till att spontant eller i grupp prova på olika
aktiviteter, lekar och sporter tillsammans med andra barn som finns på plats i Sportlandet.
Dessutom har barnen möjlighet att delta i alla de schemalagda och roliga
aktiviteterna i hotellets aktivitetsklubb Flamingo och träffa nya kompisar!
Vill du bara komma in och spontanidrotta/leka och kanske utmana dina
kompisar eller syskon i bordtennis, prickskytte, minitennis, innebandy,

sällskapsspel eller i någon av de många andra aktiviteter som finns på
plats - så är du självklart välkommen att göra det!

till Sportlovskul och Sportlandet
på Hotel Riviera Strand.
Öppet även vecka 7 - Fredag 15/2 och lördag 16/2 kl 09.00-23.00 samt Söndag
17/2 kl 09.00-13.00 och kl 17.00-22.30.

Måndag - Fredag kl 16.00-17.00 är du som betalt entré till Sportlandet
välkommen att vara med i aktiviteter i poolhuet samt till

. Övriga tider är poolen endast tillgänglig för
gäster boende på hotellet.

till Sportlandet och möjlighet att delta i de schema-
lagda aktiviteter som aktivitetsklubben Flamingo arrangerar.

För att se de schemalagda aktiviteterna under vecka 7, se
https://hotelrivierastrand.se/app/uploads/Sportlovsprogram-Riviera-v7-2019.pdf

Barn i åldern 6-13 år är välkomna

POOLDISCO
fredagar kl 20.15-21.30

Barn ej boende på hotellet betalar till receptionen 75 kr per dag, syskon
50 kr per dag för entré

För att se de schemalagda aktiviteterna under vecka 8, se
https://hotelrivierastrand.se/app/uploads/Sportlovsprogram-Riviera-v8-2019.pdf



HOPPANDE GRODAN
Måndag 18/2 kl 10.00 - 12.00

Båstads Bibliotek

Kom och vik roliga pappersfigurer: en groda
som kan hoppa, en glupsk fisk eller varför inte en
blomma att ge bort? Grodrace för alla som vill.

Aktiviteten är gratis, men antalet platser är begränsat. Föranmälan på tel
0431 - 770 88 eller på Båstads bibliotek. Materialet ingår. För pojkar och
flickor från 5 år.

ORIGAMI
Torsdag 21/2 kl 11.00 - 13.00
Lär dig vika japanska pappersfigurer av vackra mönstrade origamipapper.

Aktiviteten är gratis, men antalet platser är begränsat. Föranmälan på tel
0431 - 770 88 eller på Båstads bibliotek. Materialet ingår. För pojkar och
flickor från 10 år.

BLUE-BOTAR invaderar bibblan
Tisdag 19/2 kl 10.00 - 12.00 eller kl 14.00 - 16.00
Dags för kodning och kreavitet! Programmera, bygg banor och ha roligt med
de små robotarna!

Aktiviteten är gratis, men antalet platser är begränsat. Föranmälan på tel
0431 - 770 88 eller på Båstads bibliotek. Materialet ingår. För pojkar och
flickor från 6 år.

ANMÄL

GRATISGRATIS



Xbowl i Båstad
Måndag 18/2 och Fredag 22/2
kl 14.00 - 15.00

PADEL - Padel är en racketsport som kan ses som en blandning mellan tennis
och squash. Det spelas på en plan med två planhalvor avskilda av ett nät,
precis som tennis. Däremot kan man också använda sig av väggarna i spelet -
vilket mer liknar squash.

Padel 1 timme inkl rack och
bollar 120 kr per bana
Måste bokas tel 0431-36 00 00

För mer info, ring X-Bowl 0431 - 36 00 00

BOKA
TID

BOKA
TID

RUNDPINGIS

BOKA
TID

BOKA
TID

Xbowl i Båstad
Måndag 18/2 och Fredag 22/2 kl 14.00 - 15.00

Ta chansen och utmana dina kompisar
i King eller andra kul
pingisvarianter.

Pingis 1 timme inkl rack och
boll 120 kr per bord
Måste bokas tel 0431 - 36 00 00

RUNDPINGIS,

För mer info, ring X-Bowl
tel 0431 - 36 00 00


