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Alla aktiviteter är GRATIS!



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

och vuxna under höstlovet vecka 44.

En mängd aktiviteter arrangeras av kommunen, organisationer och föreningslivet

runt om i kommunen och det bästa är att alla aktiviteter är GRATIS för barn och

unga 6- 15 år.

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

tryckt material och via sociala medier.

OBS! Tänk på att många av aktiviteterna behöver man anmäla sig till och de har

begränsat deltagarantal.

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

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

på denna sida.

Anmäl i god tid!

Vi hoppas ni får ett roligt och aktivt höstlov!

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

eller maila mia.lundstrom@bastad.se



LÄSKIGT PYSSEL PÅ BIBBLAN
Tisdagen den 27 oktober och torsdagen den 29 oktober kl 10.30 - 12.00
på Båstads bibliotek

En fladdermus, en vampyr, en mumie.................Gör ditt eget monster, eller
varför inte ett läskigt bokmärke? Välkommen in i spökrummet och pyssla.

För barn upp till 12 år. Barn under 7 år i sällskap med en vuxen. Begränsat
antal pysselplatser. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

till Båstads bibliotek på tel 0431 - 770 88.FÖRANMÄLAN

Tillsammans jobbar vi med både koreograferat och improviserat material. Dans-
lektionerna kännetecknas av glädje och gemenskap, där lusten att lära står i fokus!
Till fartfylld musik utforskar vi tillsammans jazz- och skowdansens grunder och vi
hinner även med roliga danslekar.

VÄLKOMNA till en ösig och rolig aktivitet på höstlovet!

Lektionerna leds av Madeleine Hjerpe, legitimerad lärare i dans.

till madeleine.hjerpe@bastad.se
Skriv barnets namn och årskurs. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn!
FÖRANMÄLAN senast måndagen den 26 oktober.

TESTA DANS PÅ KULTURSKOLAN
Tisdagen den 27 oktober kl 14.30 - 15.30 för barn som går i årskurs 4-6

Tisdagen den 27 oktober kl 16.00 - 16.45 för barn som går i årskurs 1-3

Danssalen i Kulturskolans lokaler i Förslöv, Bokesliden 20.



Fredagen den 30 oktober och lördagen den 31 oktober
kl 16.00-19.00, Norrvikens Trädgårdar, Båstad

Vad händer egentligen på Norrvikens Trädgårdar efter att mörkret faller! Vågar du försöka lösa
mysteriet kring den bortglömde trädgårdsmästaren och hitta alla ledtrådar som han för 100-tals
år sedan gömt?

till en ryslig runda där ni i mörker och dimma på egen hand med hjälp av spökkartan
ska försöka hitta ledtrådarna som sedan leder er till kistan. Ta gärna med en ficklampa. Spökrundan
rekommenderas till barn från 7 år och i målsmans sällskap. För de mindre barnen finns ett mindre
rysligt alternativ.

OBS! Begränsat antal platser och förbokning krävs.

till Båstads kommun, Teknik och service, tel 0431 - 770 26 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se .

VÄLKOMNA

FÖRANMÄLAN
senast onsdagen den 28 oktober

HÖSTLOVSSKYTTE

PROVA PÅ PADEL I FÖRSLÖV

Tisdag, onsdag och torsdag den 27 -29 oktober kl 18.00 - 20.00 i Luftskytte-
hallen, Strandängsskolan i Båstad

Måndagen den 26 oktober kl 17.00 - 18.00 för dig som går i årskurs 1-4 och
kl 18.00-19.00 för dig som går i årskurs 5-9, Förslövs Tennisklubb i Förslöv.

Kom ner till vår luftskyttehall och prova på att skjuta med luftgevär. En serie är 25
skott. Ingen anmälning krävs. Luftskyttehallen ligger i Strandängskolan, mitt emot
idrottshallen. Info och arrangör: Ramsjö skytteförening, Tobias Johansson, tel 0707-
478507.

Här får ni prova på att spela padel på vår utebana. Vi har tränare på plats som hjälper
er och rack kan ni låna av oss. Ingen anmälning krävs. Info och arrangör: Förslövs
Tennisklubb, info@forslovstk.se.

SPÖKRUNDA



FAMILJEN BIGFOOT
Måndagen den 26 oktober kl 11.00 på Scala Biografen
i Båstad
Nu får svenska biobesökare åter träffa familjen Bigfoot! I denna uppföljare
har det gått några månader sedan familjens hisnande äventyr i Bigfoot
Junior. Pappa Bigfoot har blivit världsberömd, och vill använda sitt kändis-
skap till att förändra världen. När en viktig miljöorganisation ber om hans
hjälp att skydda ett naturreservat från att förgöras av ett stort oljebolags
framfart tackar han ja. Men så försvinner han spårlöst, och familjen med
sonen Adam i spetsen gör allt för att hitta honom och rädda reservatet.

1 tim 30 min. Från 7 år, barntillåten i vuxet sällskap. Alla talar svenska.

Det finns ett begränsat antal biljetter och dessa delas ut i biljettkassan på Scala
Biografen i Båstad från kl 13.30 lördagen den 24 oktober. Max 3 biljetter/person och
det är först till kvarn som gäller!!

NELLY RAPP MONSTERAGENT
Måndagen den 26 oktober kl 15.00 på Scala Biografen
i Båstad
Nelly och hennes hund London ska tillbringa höstlovet hos sin morbror
Hannibal. Men det visar sig att Hannibal inte lever det lugna liv som hon
trott – han är en monsteragent! Nelly är snart omgiven av vampyrer, spöken,
varulvar och Frankensteinare och dras in i ett gastkramande äventyr där allt
hon tidigare trott på sätts på prov.

1 tim 33 min. Observera att Nelly Rapp är lite läskig och åldersgränsen är
därför satt till 11 år. Men filmen får ses av barn från 7 år i vuxet sällskap.

SPÖKMYSTERIET för listiga barn i alla åldrar
Lördag - Fredag 24 - 30 oktober på Båstads bibliotek

Varför faller skräckböcker oförklarligt ner från
hyllorna? Vad är det som skymtar i fönstren?
Kom in på biblioteket (om du vågar) och hämta
en karta för att hjälpa till att lösa mysteriet om
vem som spökar på det tomma biblioteket på
natten. Om det nu är tomt...............

De första 20 barnen som löser mysteriet
får en kuslig bok som pris.



TURRIDNING
Onsdagen den 28 oktober kl 12.30 - 14.00 på Spelmans-
gården, Simontorpsvägen 122, Hjärnarp

Tisdag - Torsdag 27-29 oktober
kl 10.00-12.00 för dig 6-9 år och
kl 12.30 - 14.30 för dig 10 - 13 år
Fotbollskola på Västra Karups IFs idrottsplats
utomhus (coronasäkrat)

Runt omkring Spelmansgården rider man på härliga ridvägar på
Hallandsås i bokskog och över vattendrag. Naturen är starkt kuperad,
variationsrik och utmärkt anpassad för ridning med islandshästar.
Om du är ovan eller nybörjare blir du väl omhändertagen och du får en
häst som passar dina kunskaper

För barn från 7 år och uppåt. Du kan låna hjälm och väst av oss.
Info och arrangör: Spelmansgården och Fidla Islandshästförening,
Ninni Carr, tel 0705 - 26 11 38, ninni@carr.eu

OBS! Begränsat antal platser och förbokning krävs.

till Båstads kommun, Teknik och service, tel 0431 - 770 26 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se .
FÖRANMÄLAN

senast fredagen den 23 oktober

Du går in och bokar via Västra Karups IFs hemsida www.vkif.se och gå in på Padel.
Lite längre ner på sidan hittar du en rubrik Padelbanan på idrottsplatsen och under
bilden står det Banan bokas genom MATCHi på följande länk. Tryck där och boka.

Vi blandar fotbollsövningar med lekar. Inga för-
kunskaper krävs.
OBS! Begränsat antal platser!

Du går in och bokar via Västra Karups IFs
hemsida www.vkif.se.

Arrangör: Västra Karups IF

TESTA PADEL OCH GÅ PÅ FOTBOLLSSKOLA
Måndag - Fredag 26 - 30 oktober kl 14.00 - 16.00 gratis padel för ungdomar upp
till 16 år, Västra Karups Ifs padelbana i Glimminge



HALLOWEENPYSSELPÅSE
Måndagen den 26 oktober Torsdagen den 29 oktober
Båstads bibliotek Torekovs bibliotek

Du hämtar en påse på Antalet påsar är begränsat
biblioteket och gör ditt eget så det är först till kvarn
halloweenpyssel hemma. som gäller!

För barn i alla åldrar Arrangör: Biblioteken

STIGCYKLING FÖR NYBÖRJARE
Lördagen den 31 oktober kl 10.00 - 12.00, Hålehallstugan i Förslöv

Friluftsfrämjandet arrangerar stigcykling för nybörjare och du ska vara 8 - 12 år.

Vi går igenom grunderna för stigcykling med fokus på balans, uppför, nedför, över och
hinder.

Du bör kunna cykla på en basnivå för att kunna vara med. Att ha cyklat stig innan är
inte ett krav. Du ska ha med dig cykel lämplig för stigcykling, hjälm och handskar.
Ta också med dricka, fika/snacks samt kläder efter väder. Vi startar grillen kl 12.00
om det är någon som vill grilla efter aktiviteten.

OBS! Begränsat antal platser - först till kvarn gäller - och förbokning krävs.

med namn, ålder och telefonnummer skickas till Friluftsfrämjandet, Pia
Nyström Sköld, skogsmullepia@gmail.com.
ANMÄLAN



UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV

Måndagen den 26 oktober öppet kl 12.00-18.00

Tisdagen den 27 oktober öppet kl 12.00-18.00

Onsdagen den 28 oktober öppet kl 12.00-18.00

Torsdagen den 29 oktober öppet kl 17.00-20.00

Fredagen den 30 oktober öppet kl 12.00-23.00

Pingisturnering kl 14.00. Anmälan på plats.

Vi tar fram knappmaskinen och gör pins

EPA/Moppeträff k 15.00 - 18.00, se affisch nedan)

Golftävling på Åkagårdens Golfklubb kl 13.00, se affisch nedan

PS4-tävling med bilspelet F1 med ratt och pedal. Vinnaren möter vinnaren från Musteriet online.

Alla aktiviteter är för åldersgruppen 13 - 18 år.



PROVA PÅ PADEL I TOREKOV
Tisdagen den 27 oktober och torsdagen den 29 oktober kl 13.00 - 15.00
Torekovs IKs idrottsplats

Prova på padel med Torekovs IK för tjejer och killar i åldern 7 - 15 år.

Vi har ledare, bollar och du kan låna racket av oss. Vi finns på Flymossavägen 23 i
Torekov.

DROP IN

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

till info@akgk.se eller tel 0431 - 41 77 30

Arrangör: Åkagårdens Golfklubb, Lyngåkravägen 39, Grevie By (vid kyrkan)

FÖRANMÄLAN senast tisdagen den 27
oktober.

FOTBOLLSGOLF, FRISBEEGOLF och GOLF
Onsdagen den 28 oktober på Åkagårdens Golfklubb

Kl 10.00 - 11.30 För dig 6-9 år - vi spelar fotbollsgolf och/eller frisbeegolf

Kl 13.00 - 14.30 För dig 10 - 15 år - vi spelar fotbollsgolf, frisbeegolf
och/eller golf



ÄPPEL,
PÄPPEL
HÖSTKUL
I HASSES
GLADA
TRÄDGÅRD

Onsdagen den 28 oktober kl 15.00
Hasses Trädgård, Norrvikens Trädgårdar, Kattviksvägen 233, Båstad

Hasse gillar äpplen! Och tillsammans med trädgårdstrollet Grodd, vill han ställa till
med ett riktigt äppelkalas i sin fina trädgård!

Grodd gillar både att äta äpplen och klättra i det stora kläpplet och så är det ju dags
att kolla hur stora pumporna har blivit.

Det kommer bjudas på lite sång, lite lek och lite att lära sig! Du hänger väl med?

Efter lekarna bjuder Bjärebygdens musteri alla barn på äpple eller must.

Denna aktivitet tillämpar sig för barn från 5 år.

Då vi följer restriktionerna är aktiviteten endast för barn, vi ber er som förälder att
respektera detta och hålla er på hänvisat område som är i närheten.

OBS! Det är begränsat antal platser och förbokning krävs.

Båstads kommun, Teknik och service, tel 0431 - 770 26 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se
FÖRANMÄLAN:

senast fredagen den 23 oktober.



PROVA PÅ FRIIDROTT OCH FOTBOLL
Måndagen den 26 oktober kl 11.00 - 12.00 Örebäcksstadion, Båstad

Onsdagen den 28 oktober kl 13.00 - 14.00 på konstgräsplanen i Båstad

Tjejer och killar 7 - 14 år är välkomna till Båstads GIF, Örebäcksstadion i Båstad för att
prova på och träna friidrottens olika grenar.

Tjejer och killar 7 - 14 år är välkomna till Båstads GIF, konstgräsplanen i Båstad för att
spela fotboll ihop!

Ingen föranmälan. Arrangör: Båstads GIF

PUMPALYKTAVERKSTAD
Söndagen den 25 oktober kl 14.00 - 16.00 i Östra Karups Bygdegård,
Victor Ewalds väg 49 i Östra Karup

FÖRANMÄLAN
senast torsdagen den 22 oktober.

Gratis för alla barn upp till 15 år. 1 st pumpa per barn.

Vi grillar korv och har pumpaverkstad i bygdegårdens trädgård.

Familjer är välkomna tillsammans med barnen!

till info@ostrakarupsbygdegard.se eller sms till Johanna på tel
0739 - 52 20 23

Vi hjälps åt att hålla avstånd. VÄLKOMNA!



HÖSTLOV MTB RACE
FOR KIDS!

Tisdagen den 27 oktober vid lekplatsen
Gulstad i Båstad

Kl 10.00 - 12.00 Banorna är öppna om du
vill testcykla dom

Kl 13.00 Race 1 - 6 - 9 år
Kl 13.30 Race 2 - 10 - 12 år
Kl 14.00 Race 3 - 13 - 15 år

KIDS RACE startar

Det finns två banor - en bana som är ca 3 km
och som börjar i Gulstad, går till Hotell Riviera
Strand och tillbaka. Den andra banan är ca
2 km och börjar i Gulstad, går till Malenbadet
och vänder tillbaka där. Den kortare banan är
för de som är 6-9 år.

För att vara med måste ni ha cykel och hjälm.

Banan är markerad hela höstlovet.

till info@ridgecycling.com

Uppge namn, åldervilket race du vill vara med
i i ochditt mobilnummer

Arrangör och info: Ridge Cycling, tel 0733 -
82 17 87.

FÖRANMÄLAN
senast söndagen den 25 oktober.

Prova på bågskytte, max 10 skyttar plus en förälder per barn. Var grupp håller på ca
20-25 minuter sedan byter vi grupp.

till Benny, Bjäre Bågskyttesällskap, tel 0733 - 99 03 06.ANMÄLAN INGEN DROP IN!

TESTA PÅ BÅGSKYTTE
Torsdagen den 29 oktober kl 11.00 - 15.00 i Förslövs Idrottshall, Bokesliden 20



PROVA PÅ GOLF
Torsdagen den 29 oktober kl 10.00 - 12.00 på Bjäre Golfklubb, Salomonhögs-
vägen 336, Grevie

Torsdagen den 29 oktober kl 14.00 - 21.00

Fredagen den 30 oktober kl 14.00 - 23.00

Prova på att golfa tillsammans med Bjäre Golfklubbs pro Steven. Steven går igenom
grunderna till golfen kl 10.00 och kl 11.00 och därefter ges möjlighet att själv prova
på.

Ingen föranmälan. VÄLKOMNA upp till Bjäre Golfklubb!

Arrangör och info: Bjäre Golfklubb, steven.jeppesen@bjaregolfklubb.se , gå även in på
vår hemsida www.bjaregolfklubb.se.

Musteriet är en trygg och positiv mötesplats för årskurs 7 till och mned 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, 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!

Pingisturnering för tjejer kl 15.00. Anmälan sker på plats.

Pingisturnering för killar kl 15.00. Anmälan sker på plats.

Biljardturnering för tjejer kl 16.00. Anmälan sker på plats. EPA-träff på Ungdomens
Hus i Förslöv kl 15.00-18.00. Priser delas ut och ingen anmälan behövs.

Biljardturnering för killar kl 16.00. Anmälan sker på plats. Golftävling på Åkagårdens
Golfkubb kl 13.00. Fina priser. Anmäl senast 16/10. GolfID och egen utrustning krävs.

Musteriet mot UH i bilspelet F1 med ratt och pedal på Playstation 4. Kom och tävla om
den snabbaste tiden. Den snabbaste kommer att möta vinnaren från Ungdomens Hus
online. Anmälan från kl 14.00-18.00. Finalen spelas kl 19.00. Fina priser.

Måndagen den 26 oktober k 14.00 - 21.00

Tisdagen den 27 oktober kl 14.00 - 21.00

Onsdagen den 28 oktober kl 14.00 - 21.00



Skattjakt
SKATTJAKT PÅ GALLERIET

Söndagen den 25 oktober kl 12.00 - 17.00
på Galleri Arnstedt i Östra Karup

HÖSTLOV PÅ FRISKIS & SVETTIS

Måndagen den 26 oktober kl 11.00 Gruppträningspass 10-14 år (max 15 pers)
Tisdagen den 27 oktober kl 15.00 Gruppträningspass 15-19 år (max 15 pers)
Onsdagen den 28 oktober kl 11.00 Gymintroduktion 10-14 år (max 8 pers)
Fredagen den 30 oktober kl 15.00 Gymintroduktion 16-19 år (max 8 pers)

Genom skattjakten får barnen vandra genom
galleriets olika rum. I trädgården hittas små
och stora skulpturer, och inne i galleriet möter
barnen konstverk av olika material och form.

Ingen anmälning behövs och alla åldrar är välkomna.

Under visningen i galleriet får barnen möjlighet att i ett samtal tillsammans med en
pedagog fördjupa sin kunskap om konst och också förstå vad konstnärerna vill säga.

I Höstutställningen finns måleri, teckning, installationer och skulptur av kända och
lite mindre kända konstnärer.

För tjejer och killar 8 - 12 år.

till elle@galleriarnstedt.se
Skriv barnets namn och mobilnummer. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn!

Arrangör: Galleri Arnstedt, Postridarens väg 18, Östra Karup

ll höstlovsträning registreras i receptionen i samband med träning. Se vår hemsida
för mer information www.friskissvettis.se/bastad

FÖRANMÄLAN senast tisdagen den 27 oktober.

Hela vecka 44 erbjuder vi gratis träning för ungdomar 10- 19 år på gym och gruppträning (i mån av plats)

under våra bemannade öppettider. Ungdomar 10-12 år tränar i gymmet endast i betalande målsmans sällskap.

Gratispass vecka 44 för 10-19 år (målsman behövs inte på något pass.

A

VISNING OCH GUIDNING FÖR BARN PÅ
GALLERIET
Onsdagen den 28 oktober kl 14.00 och kl 15.00 på Galleri Arnstedt, Östra Karup



Drag Queen Story Hour
Fredagen den 30 oktober kl 12.00 och kl 13.00 i aulan på Båstads bibliotek
På Drag Queen Story Hour har fantasin och sagan inga normer eller gränser. På våra
sagostunder får världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är.
Michelle Tea och Radar Production grundade Organisationen Drag Queen Story Hour i
USA 2015. Idag finns det över 50 kapitel runt om i hela världen och DQSH Sverige är
det svenska kapitlet.

För alla barn i ålder 2 - 7 år i vuxet sällskap, vi släpper in grupper var för sig och sitter
utspridda i aulan. OBS! Begränsat antal platser och förbokning krävs.

till Båstads bibliotek, tel 0431 - 770 88 eller gå in och anmäl på
biblioteket . Arrangör: Båstads bibliotek

Upplev naturens skiftningar till häst med Båstad Islandshästar. Här
får ni uppleva ridning i en vacker natur med omväxlande öppet
landskap och skog. Vi börjar med lite information och regler när du
kommer och för att bekanta oss med hästen. Därefter rider vi ut på

en tur på ca 1 tim. Turens takt och tempo anpassas efter deltagarnas
ridvana.

Klä dig oömt och efter väderlek. Hjälm och väst kan du låna av oss.

För barn från 8 år och uppåt! OBS! Begränsat antal platser, först till
kvarn gäller.

till Båstads kommun, Teknik och service, tel 0431 -
770 26 eller maila mia.lundstrom@bastad.se

Arr: Båstads Islandshästar. tel 0767-74 48 48.

FÖRANMÄLAN
senast torsdagen den 29 oktober

FÖRANMÄLAN
senast torsdagen

den 22 oktober.

TURRIDNING med islandshäst
Måndagen den 26 oktober kl 09.30 - 11.00 samlas vi mittemot
Johannesens Klädhandel, Axelstorpsvägen 203, Båstad

Adam

Vaka

Blöök




