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Skriv och rita den spännande berättelsen om

GOSEDJURENS HEMLIGA LIV
För alla åldrar. 6 juli - 16 augusti

Du kanske tror att ditt älskade gosedjur sitter stilla på din säng när du är i 
skolan? Oj, oj, oj så fel du har! Varje gosedjur har nämligen ett hemligt liv. Vad 
skulle egentligen hända om du avslöjdade vad din luddige vän har för sig hela 
dagarna? Ta chansen att skriva din egen, spännande historia!

Berättelsemallen hämtar du på Båstads bibliotek. Du hittar den också på 
bibliotekfh.se (klicka dig fram till Båstads bibliotek) Vi kan också mejla 
mallen till dig - vår mejladress är bastad.bibliotek@bastad.se

DETEKTIVRUNDA
För listiga barn i alla åldrar. 6 juli - 26 juli, 
Båstads bibliotek

Med hjälp av ledtrådar och din egen skarpa hjärna kan du hjälpa bibblan i Bå-
stad att lösa ett klurigt mysterium. Ledtrådarna kommer att finnas 
utspridda i och i närheten av biblioteket. Good luck Sherlock!



POESIPYSSELPÅSE
Från 6 år, 6 juli - 26 juli, Båstads bibliotek

Hämta ett poesi-kit på Båstads bibliotek, sätt igång att göra ett snyggt dikt-
häfte och fyll det med din egen poesi! Hur skapar du en namndikt 
eller en jag-dikt? En länkdikt eller en bokstavsdikt? Massor av tips och det 
material du behöver finns i påsen. Ett begränsat antal poesi-kit kommer att 
delas ut under vecka 28, 29 och 30. Först till kvarn...

PYSSEL PÅ BIBBLAN I BÅSTAD
8 juli kl 10-12 , 9 juli kl 10-12, 10 juli kl 10-12

Ett bi, en fjäril eller varför inte en larv? Med piprensare, färg, pappersrullar 
och självklart googly-eyes skapar du dina egna fantasidjur.

Begränsat antal pysselplatser. Barn under 7 år i sällskap med en 
vuxen. Föranmälan 0431-770 88 eller på Båstads bibliotek
Sagorummet, Båstads bibliotek

ANMÄL



FRIIDROTT
Tisdag 23 juni kl 18.00-19.30 för dig 10-15 år
Onsdag 24 juni kl 17.00-18.00 för dig 7-9 år
Torsdag 25 juni kl 18.00-19.39 för dig 10-15 år

Prova på friidrottens många olika grenar tillsammans med Båstads GIF 
under sommarlovet. För tjejer och killar och alla nivåer.

Arrangör: Båstads GIF friidrottssektionen

SOMMARLOVSFOTBOLL
Tisdag 7 juli, 14 juli och 21 juli kl 17.00-18.00 för dig 6-15 år

Kom och spela fotboll med Båstads GIF. För tjejer och killar och alla 
nivåer. 

Arrangör: Båstads GIF fotbollssektionen



MUSTERIET I BÅSTAD
Musteriet i Båstad är en trygg och positiv mötesplats för årskurs 7 till och 
med året man fyller 18 år. På Musteriet finns det mesta, som PS4, filmrum, 
speldatorer, musikrum, x-antal gitarrer, fika, X-box one, Wii U, 
bordtennis, basket, fotbollsspel, utlåning av skateboard....i stort sett kan man 
säga allt som du vill ska finnas finns där och finns det inte kan man alltid 
önska sig olika saker.

Öppet:
Fredagen 12 juni     kl 10.00-18.00
Måndag-torsdag 15 juni-18 juni kl 14.00-21.00
Måndag-onsdag 22 juni-24 juni kl 14.00-21.00

Håll koll på vad som händer på våra sociala medier - Snapchat Musteriet,
Instagram Musteriet och Facebook Musteriet.

GOLFCAMP
Tisdag-torsdag 23 juni - 25 juni kl 09.00-12.00

Båstads Golfklubb anordnar golfcamp för alla tjejer och killar 
6-12 år. Testa olika delar i spelet, puttning, chippning, sving etc.  

Utrustning finns att låna och vi bjuder på mellanmål.  

ANMÄL dig till johan@bgk.se senast fredagen den 19 juni.

Arrangör: Båstads Golfklubb Juniorsektionen

ANMÄL



FRÅN BRÄDA TILL KÖLBÅT
Lördag 18 juli kl 09.00 - 16.00

Prova på vindsurfing och segla optimistjolle i Båstads hamn. 
För dig tjej och kille 8 - 15 år. OBS! Du måste vara simkunnig (200 m).

Ta med matsäck och kläder efter väder. Vi har flytvästar till alla.
ANMÄL dig till Båstad Båt och Segelsällskap. Gå in på hemsidan 
www.bbss.se och se under anmälningssidan. Mer info ring 
Johan Mårtensson, tel 0768 - 95 61 49.

ANMÄL

Söndag 5 juli kl 09.00 - 13.00 reserverar vi padelbanan och 
två tennisbanor. 

Förslövs Tennisklub bjuder, tillsammans med Båstads kommun, in barn och 
unga i åldern 6-15 år till en aktivitetsdag.

Du får prova på padel, tennis, minitennis och pickleball. Instruktörer 
kommer att finnas på plats och utrustning finns att låna. Dessutom bjuds det 
på grillad korv och glass. Ingen föranmälan krävs.
VÄLKOMNA önskar Förslövs Tennisklubb

AKTIVITETSDAG PÅ 
FÖRSLÖVS TENNISKLUBB



KICKBIKE OCH 
SKATEBOARDSKOLA
Tisdag-onsdag 16 - 17 juni kl 10.00-13.00 Kickbikeskola
Tisdag-onsdag 16 - 17 juni kl 13.00-16.00 Skateboardskola

Ta med brädan eller kickbiken bort till Båstad Skatepark och prova på skate-
board och kickbike. Passa på att fråga om tips och råd av kickbike och skate-
boardcoachen som finns på plats. Alla är välkomna 6 - 15 år tjejer och killar, 
nybörjare och erfarna åkare. Vi spelar skön musik under dagarna och vi har 
med oss låneutrustning till de deltagare som saknar egen.

Ingen föranmälan. 
Arrangör: Woxpop Production i samarbete med Båstads kommun

TRÄFFA SKOGSMULLE
Lördag 18 juli kl 10.00-13.00

Tjejer och killar 5-8 år med medföljande förälder/annan vuxen. Vi går en 
tipspromenad, skogsaktiviteter, pyssel och så får vi träffa Skogsmulle. 
Medtag egen matsäck, vi tänder grillen, Föräldrar ansvarar för sina barn un-
der aktiviteten. Samling vid Hålehallstugan kl 10.00. Kläder efter väder.
OBS! Begränsat deltagarantal, max 10 familjer.  
ANMÄL till skogsmullepia@gmail.com.

Arrangör: Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad



KARUPIAD - för dig 6-9 år tjejer och killar
Tisdagar 14 juli, 21 juli och 28 juli kl 16.00-18.00
Vi samlas på Västra Karups Ifs idrottsplats för att tillsammans leka lekar 
som kombinerar fysiska utmaningar och klurigheter. Tävlingsmomentet 
finns där  men fokus är på individuell utmaning, lek och ha skoj. Vi ses tre 
seneftermiddagar med samling, aktiviteter och gemensam mat under led-
ning av 3 ungdomar (13-15 år) från föreningens verksamhet och en vuxen 
ungdomsledare. Du ska ha med dig träningsskor och vattenflaska. 
OBS! Begränsat antal deltagare. 
ANMÄL dig hemsidan www.vkif.se. Arrangör: Västra Karups IF

KARUPIAD - för dig 10-12 år tjejer och killar
Onsdagar 15 juli, 22 juli och 29 juli kl 16.00-18.00
Vi samlas på Västra Karups IFs idrottsplats för att tillsammans leka lekar 
som kombinerar fysiska utmaningar och klurigheter. Tävlingsmomentet 
finns där men fokus är på individuell utmaning, lek och ha skoj. Vi ses tre 
seneftermiddagar med samling, aktiviteter och gemensam mat under led-
ning av 3 ungdomar (13-15 år) från föreningens verksamhet och en vuxen 
ungdomsledare. Du ska ha med dig träningsskor och vattenflaska. 
OBS! Begränsat antal deltagare. ANMÄL dig hemsidan www.vkif.se. 
Arrangör: Västra Karups IF

KARUPIAD - för dig 13-15 år tjejer och killar
Torsdagar 16 juli, 23 juli och 30 juli kl 16.00-18.00
Vi samlas på Västra Karups IFs idrottsplats för att tillsammans leka lekar 
som kombinerar fysiska utmaningar och klurigheter. Tävlingsmomentet 
finns där men fokus är på individuell utmaning, lek och ha skoj. Vi ses tre 
seneftermiddagar med samling, aktiviteter och gemensam mat under led-
ning av 3 ungdomar (16-18 år) från föreningens verksamhet och en vuxen 
ungdomsledare. Du ska ha med dig träningsskor och vattenflaska. 
OBS! Begränsat antal deltagare. ANMÄL dig hemsidan www.vkif.se. 
Arrangör: Västra Karups IF

ANMÄL

ANMÄL

ANMÄL



FOTBOLLSTEKNIK 
för dig 12-15 år tjejer och killar
Måndag-torsdag 15 juni - 18 juni kl 16.00-18.00

Älskar du att spela fotboll och vill utveckla din teknik under sommaren. Un-
der ledning av vår mycket populäre ungdomsledare Carlos Fragoso får du 
möjlighet att under fyra träningspass jobba på att utveckla din teknik på Väs-
tra Karups IFs fotbollsplan. Du behöver vara erfaren fotbollsspelare och ha 
en hög motivation att utveckla din teknik för att träningen ska vara menings-
full. Du ska ha med dig fotbollsskor, benskydd och vattenflaska.   
OBS! Begränsat antal deltagare. ANMÄL dig hemsidan www.vkif.se.
Arrangör: Västra Karups IF

BADA PÅ MALENBADET I 
BÅSTAD
Tisdagar 23 juni, 30 juni, 28 juli och 4 augusti är alla barn och 
ungdomar 6-15 år välkomna till Malenbadet i Båstad. 
Vi har öppet kl 09.00-18.00.

På Malenbadet finns en stor lek- och plaskbassäng med rutschkanor, val, 
bubbelfontäner och badleksaker, lekplats med olika gungor, undervisnings-
bassäng, en större och häftig vattenrutschkana för hela familjen och framför 
allt den stora 50 meters poolen med friskt och skönt havsvatten.

ANMÄL



FOTBOLLSSKOLA I FÖRSLÖV
Lördag 8 augusti - söndag 9 augusti 
kl 09.00-12.00 födda 2011-2013

Lördag 8 augusti - söndag 9 augusti 
kl 10.00-12.00 födda 2014-2015

Häng med på fotbollsskola för alla spelare födda 2009-2015 tjejer och killar 
på Bjärevallen - idrottsplatsen i Förslöv. Fördjupa dina kunskaper i mål-
vaktsträning, passningar, dribblingar, skott, straffläggning och spelregler 
tillsammans med Förslövs IFs A-lag med tränare.  

För att delta behöver du fotbollsskor, benskydd, shorts, fotbollsstrumpor 
och T-shirt samt ev. överdragskläder beroende på väder. Alla barn och unga 
bjuds på frukt båda dagarna och söndagen avslutas med att föreningen bju-
der barn och unga på korv med bröd. F

Förslövs IF har fotbollsskor och benskydd för utlåning till dig som är född 
2014 eller 2015 om du inte redan har.

ANMÄLAN sker via hemsidan www.fif.se senast den 30 juni. 
Vid frågor kontakta kansli@fif.se.

Arrangör: Förslövs IF



PROVA PÅ BÅGSKYTTE
Torsdagar 2 juli -30 juli kl 12.00-15.00 på skjutbanan i Svenstad 
(Engladalsvägen)

För alla barn och unga från 10 år och uppåt bjuder Bjäre Bågskyttesällskap 
in till prova på bågskytte. Vi har bågar för utlåning.

Mer info kontakta Benny Manecke, tel 0733-99 03 06. 

Arrangör: Bjäre Bågskyttesällskap

LUFTGEVÄRSSKYTTE
Onsdagar 17 juni - 19 augusti kl 18.00 - 20.00 på 
skjutbanan i Svenstad

Prova på korthållsskytte på skjutbanan i Svenstad (Engladalsvägen). För dig 
tjej och kille från 9 år och uppåt. Föreningen håller med gevär och förbruk-
ningsmaterial, gör en säkerhetsgenomgång och skjututbildning. Föreningen 
bjuder på korv med bröd. 
 
ANMÄL dig till Tobias Johansson, tel 0707-07 85 07.

Arrangör: Ramsjö Skytteförening

ANMÄL



PROVA PÅ PADEL 
Fredag 14 augusti kl 12.00 - 15.00

Prova på padel vid Torekovs IK för tjejer och killar 7-15 år 
(Flymossavägen 23 i Torekov. Vi bjuder på grillad korv med bröd. 
Drop In. 

Läs mer under hemsidan: 
https://www.svenskalag.se/torekovsik/sida/65634/padelcenter 
eller maila jh52@live.se. 

Arrangör: Torekovs IK

SKAPA DITT EGET SLÄKT-
TRÄD
För alla åldrar, hela sommaren

Fina släktträd finns att hämta på biblioteket i Båstad för dig att fylla i. För 
den som vill dyka djupare ner i släktforskning så finns det flera fina böcker 
på biblioteket och några släktforskardatabaser.

PROVA PÅ INNEBANDY
Måndag-söndag 22 juni - 28 juni kl 09.00-11.00

Vi hälsar alla 6-15 år tjejer och killar välkomna till att prova på innebandy 
tillsammans med Förslövs IF på nya utegolvet nere på idrottsplatsen i 
Förslöv. För att delta behöver du gymnastikskor för utomhusbruk, shorts, 
strumpor och T-shirt eller annan lämplig idrottsklädsel. För att skydda 
ögonen behöver man också innebandyglasögon, som är obligatoriskt på 
träning. Om du inte har innebandyklubba eller innebandyglasögon kan du 
låna av oss. Har du egen klubba och glasögon så ta gärna med dom.

Mer info Daniel Harvig, tel 0702 - 70 53 31. Arrangör: Förslövs IF



STRANDHUGG
Kom och undersök vattnet med oss! Vi har håvar, baljor, luppar, vattenkika-
re och annat med oss. Vi håvar och undersöker och tillsammans tittar vi och 
kommer fram till vad vi har hittat i vår havsvik. Det kan kanske vare en sjö-
stjärna, krabba eller vår egen sjöhäst, tångsnällan?

Ingen anmälan. För barn och vuxna från 4 år och uppåt.

Torsdag 9 juli
Tid: 14.00-15.30
Plats: Båstad, Hotel Riviera Strand, Rivieravägen 33

Måndag 13 juli
Tid: 14.00-15.30
Plats: Torekov, stranden norr om hamnen och stora hamnparkeringen

Tisdag 21 juli
Tid: 14.00-15.30
Plats: Segelstorpsstrand, nedanför Segelstorpsvägen, Förslöv

Arrangör: Leaderprojektet Mitt hav -Skäldervikens och Kattegatts vatten

GRATIS SIMSKOLA
För barn och unga som är födda 2013 och 2014 och som går i försko-
la/skola i Båstads kommun. Det finns simskolor på Malenbadet i 
Båstad, Segelstorps simbassäng och vid Torekovs simbassäng. 

Gå in på Båstads kommuns hemsida www.bastad.se, 
Uppleva och göra, Motion och fritid, Simskola för att anmäla dig.

ANMÄL



KRABBMETARTÄVLING
Vem fångar flest krabbor på 40 min? Vem fångar den största krabban? Ta 
med egen hink, metspö (snöre med tvättklämma) och agn. Håv är inte tillå-
tet! Avslutas med diplomutdelning. 

Ingen anmälan. 

Fredag 17 juli 
Tid: 10.30
Plats: Torekovs hamn, vid Torekovs Sjöfartsmuseum, Hamnplanen

Måndag 3 augusti
Tid: 10.30
Plats: Båstads hamn, vid Bjäreglass, Strandpromenaden 55

Arrangör: Leaderprojektet Mitt hav -Skäldervikens och 
Kattegatts vatten

UNGDOMENS HUS FÖRSLÖV
Ungdomens Hus i Förslöv är en trygg och positiv mötesplats för dig som går 
i årskurs 7 till och med 18 år. Här kan du kolla film, spela dataspel, x-box, 
lyssna på musik, dansa, chilla, kolla tv, baka, spela pingis, basket, hänga 
med kompisar, spela spel och massa annat.

Öppet:
Måndag 15 juni  kl 12.00-18.00
Tisdag 16 juni kl 12.00-18.00
Onsdag 17 juni kl 12.00-18.00
Torsdag 18 juni kl 12.00-23.00 AVSLUTNING

Välkomna till oss på Ungdomens Hus i Förslöv - Mattias, Camilla och Tony

För mer information gå gärna in på våra sociala medier!
Facebook: UhForslov,  Instagram: uhiforslov, Ungdomens Hus (UH) i Förslöv



SOMMARBINGO
Den här bingon handlar om att samla på ögonblick som hör sommaren till. 
Det finns tre olika bingobrickor: en för 6-12 åringar, en för 13-17-åring-
ar och en för vuxna. Det spelar ingen roll om du blir färdig på en dag, eller 
om det tar hela sommaren. När du har fyllt din bricka (dvs. satt kryss i alla 
rutor) kan du lämna in den på biblioteket i Båstad, Grevie eller Förslöv, på 
Turistbyrån i Båstad och Torekov samt på kommunhuset i Båstad. Bland 
alla som lämnat in en full bricka lottar vi ut fina priser. Det blir en dragning 
per åldersgrupp (6-12 år, 13-17 år samt vuxna) med följande priser i varje 
grupp:

1:a pris: Jukeboxbio på Scala Biografen i Båstad och ett badlakan
2:a pris: Säsongskort på Malenbadet 2021 och ett badlakan
3:e pris: Bokpaket och ett badlakan

Dragning sker den 15 augusti och vinnarna kontaktas per 
telefon.

Här kan du hämta din bingobricka:
- Biblioteket i Båstad, Grevie eller Förslöv
- Turistbyrån i Båstad och Torekov
- Kommunhuset i Båstad

Arrangör: Båstads kommun och Båstads Turism & Näringsliv



NOVELLTÄVLING FÖR UNGA 
OCH VUXNA!
Båstads bibliotek, Sommaren 2020

Gillar du att skriva? Vill du få chansen att bli publicerad och vinna fina priser? 
Under sommaren 2020 utlyser Båstads bibliotek en novelltävling för 
två ålderskategorier. 

Tävlingsregler
Temat är fritt! Skriv en novell om vad du vill.
Pristagare 1, 2 och 3 i varje kategori publiceras tillsammans i en bok, 
alternativt häfte, senare under 2020. Särskilda priser utgår dessutom till varje 
pristagare!

Ditt bidrag ska vara max 5 A4-sidor, ha 12 pkt textstorlek och 1,5 radavstånd. 
Spara din text i filformatet Word, skicka den med e-post till: 
mats.t.johansson@bastad.se. Ange skrivtävling och bidragets titel i 
e-postmeddelandets ämnesrad. 

Du får skicka in max ett bidrag. Texten ska vara opublicerad.
Ange namn, adressuppgifter, telefon och ålder!

Du har på dig till 15 augusti 2020 att skicka in ditt bidrag. Om du har frågor 
om tävlingen, mejla till adressen ovan. Tips och länkar om skrivande hittar du 
till exempel på: barnensbibliotek.se

Ålderskategori UNG: 
13 – 18 år

Ålderskategori VUXEN:
19 år och uppåt

Jury: Båstads bibliotek 



MÅLERI, TRYCK PÅ TRÖJA 
OCH SKAPA DIN EGEN MOBIL
Tre workhops för dig som är mellan 9 - 13 år

Tid: kl. 12 - 16

Plats: Dalmanska tomten bakom Turistbyrån, utomhus. Vid dåligt 
väder meddelas alternativ plats på bastad.se 

Onsdag 8 juli målar vi med akvarell och akryl och lär oss grundläggande 
tekniker i de olika färgerna - vi jobbar fritt.

Onsdag 15 juli Workshop tryck din egen tröja 

Onsdag 22 juli tillverkar vi egna mobiler. På plats finns allt möjligt att 
vara kreativ med men ta gärna med fina strandfynd eller andra roliga saker 
hemifrån att inkludera i din mobil. 

Anmälan till helene.steinlein@bastad.se eller drop in.



SOMMARLOVSBIO PÅ SCALA
Kom och se en bra film i sommar! Scala Biografen visar tre 
filmer som du mellan 6-15 år kan komma och se utan 
kostnad. Dörren öppnar 30 minuter innan varje föreställning 
och det finns 40 platser på varje visning. Biljetterna går inte 
att förboka. 

Genom att bara använda varannan stol i biografen håller vi avstånd till 
varandra. 

ELLA BELLA BINGO
Måndag 22 juni kl 17:00 samt Måndag 13 juli kl 17:00
Den populära tecknade serien om fantasifulla och påhittiga 
Ella Bella har blivit biofilm! Perfekt för de mindre biobesökarna!
80 min, barntillåten.

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRA – TÅGRÅNARENS 
HEMLIGHET
Måndag 29 juni kl 17:00 samt Måndag 20 juli kl 17:00
Det senaste äventyret med världens bästa detektiver!
82 min, barntillåten.

JUMANJI - THE NEXT LEVEL
Måndag 6 juli kl 17:00 samt Måndag 27 juli kl 17:00
Gänget är tillbaka, men spelet har ändrats. De kommer att behöva ge sig i 
kast med nya okända delar som torra öknar och snöiga berg, för att fly 
världens farligaste spel.
2 tim, från 11 år.

Arrangör: Scala Biografen



Båstads kommun
Vångavägen 2, 269 80 Båstad
Telefon: 0431-770 00
E-post: bastads.kommun@bastad.se
Webb: www.bastad.se

Följ Båstads kommun i sociala medier!

 @Bastadskommun
            
 @Bastadskommun             

GREVIE MULTIARENA
Grevie GIKs multiarena är öppen för spontan idrott och fri att 
använda så länge ingen har bokat en tid. Här kan du spela basket, 
handboll, utebandy eller fotboll. Det finns också två st boulebanor 
om du vill prova på.  Multiarenan ligger mitt på Bjärehalvön vid 
Grevieparken. Kontakt: ungdom@greviegik.se




