
Vårv  nterlovi Landskrona

Det här händer under lovet...

Landskrona stad
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Vårvinterlovet 
18-24 februari

Vårvinterlovsprogrammet ges ut av Fritids- och 
kulturförvaltningen i samarbete med bland annat 
ideella föreningar, organisationer och andra kom-
munala verksamheter. 

Vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar 
har något roligt att göra på sin fritid. Vi hoppas 
du hittar någon aktivitet som passar dig. Kanske 
något du även kan fortsätta med efter lovet.

En del av aktiviteterna är öppna för barn med 
funktionshinder, t ex bangolf  (ej rullstol), bordten-
nis, ridning, varpa och taekwondo. Ta kontakt med 
arrangören för aktiviteten och hör vilka möjlighe-
ter du har att delta.

Tänk på att några aktiviteter kostar eller kräver 
föranmälan. Om ingen kostnad står på förenings-
aktiviteten så är den gratis.

I år har vi ingen dagsutflykt till Hestra i pro-
grammet på grund av det dalande intresset som va-
rit de senaste åren. Istället testar vi Luftkuddarnas 
värld.

Eventuella frågor gällande aktiviteten besvaras 
av arrangören. Har du tips eller synpunkter på pro-
grammet, hör gärna av dig till Louise Jönsson på 
e-post louise.jonsson@landskrona.se.

Det finns ett stort och brett kultur- och fritids-
utbud under hela året i Landskrona. Den som vill 
ha utförligare information om öppettider, tidpunk-
ter och innehåll angående specifika händelser m.m 
kan prenumerera på kulturmail/fritidsmail. Anmäl 
dig till nyhetsbrevet på hemsidan.

Karlslundsbadet
måndag 18 februari
Extra lovöppet 
Måndag den 18 februari har badet extra öppet 
för allmänheten klockan 10.00 - 17.00.

Passa på! Medlemmar i Badklubben har gratis  
inträde mellan klockan 10 och 11. Tänk på att du 
måste kunna visa upp ditt badkort.

Se upp för sjörövare och pirater - annars 
utmanas du kanske för att fäktas på plankan!

Hela veckan kl. 11.00 - 13.00
Alla barn och ungdomar upp till 10 år som är 
simkunniga får leka här. Rutschkanan finns 
inne på Läkatarbadet.

Välkomna!

Öppettider vecka 8
Måndag 10.00 - 17.00 

Tisdag 10.00 - 20.30

Onsdag 10.00 - 18.00

(18 år) 18.00 - 20.30

Torsdag 10.00 - 20.30

Fredag 10.00 - 18.30

Lördag 10.00 - 17.00

Söndag 10.00 - 17.00

Uppblåsbar 
rutschkana

Vi anordnar teckningstävling med temat sjörö-
vare och pirater! Kom till Karlslundsbadet och 
rita en teckning.

Teckningarna sätts upp i entrén och bästa teck-
ning belönas med ett bad för hela familjen.

18 februari kl.10-13
Teckningstävling 
Hur ser din sjörövare eller pirat ut?

Stadsbibliotek18 feb - Måndagsklubbenfilm
I måndagsklubben tittar vi på film och gör andra roliga 
aktiviteter tillsammans. För barn 10–13 år. Idag tittar 
vi på film klockan 15.30. Ingen föranmälan

19 feb - 
Japansk kalligrafi 
Prova på på japansk kalligrafi! Vi har en workshop med 
Rinella Grahn. För barn 10-13 år kl. 14.00-15.30.

OBS! Ett begränsat antal biljetter. Boka på tel 47 35 00 
eller mejla till maria.h.eriksson@landskrona.se.

20 feb - Sportlovsfilm 
Extra filmvisning på sportlovet. För dig som är 10-13 
år. Filmen börjar kl. 15.30. Ingen föranmälan. Se 
information på biblioteket om vilka filmer som visas.

22 feb - Sportlovsfilm
Filmvisning för de lite yngre barnen. Ingen ålders-
gräns. Filmen börjar kl. 10.30. Ingen föranmälan. Se 
information på biblioteket om vilka filmer som visas.

Boksvärmaren
Boksvärmaren är en bokklubb för dig som är 7-13 år 
och gillar att läsa. Läs fem böcker, redovisa och få en 
bok. Pågår 12 februari - 17 maj.
Anmäl dig på barnavdelningen så får du veta mer.

  Stadsbiblioteket, Regeringsgatan 13 
  Tel: 47 35 00 

  måndag - torsdag 10.00 - 19.00
  fredag 10.00 - 17.00
  lördag 10.00 - 15.00
  söndag Stängt

  Glumslöv, Annetorp
  Tel: 709 50
 
  måndag, torsdag 16.30 - 19.00
  tisdag 10.00 - 12.00 
 15.00 - 17.00

 Häljarp, Sandåkerskolan
  Tel: 47 44 14

  måndag, onsdag 16.00 - 19.00
  fredag 10.00 - 12.00
   
  Karlslund, Idrottsvägen 20
  Tel: 47 35 21

  måndag, onsdag 10.00 - 13.00
 15.00 - 18.00
  tisdag 13.00 - 16.00

  Ven, Uranienborgs skola
  Tel: 723 78

  mån  15.30 - 18.30

Landskrona stad
Fritids- och kulturförvaltningen

landskrona.se/fritidochkultur



- måla vid staffli eller skulptera

Sportlovskul på museet

Fri entré

Museet är fullt med saker att titta på  - en gammal affär, 
videokonst, ett flygplan, reklamfilm, skelett från sten-
åldern…gå runt i våra utställningar och upptäck.

Ateljé Nell 

Ateljé Nell är öppen 19-22 februari kl. 13.00-16.00. 
Passar alla åldrar.

tis - sön 1200-1700

torsdag 1200-2000

Slottsgatan
tel 47 31 20

Utställningar
Jenny Lindhe
Årets mottagare av Claës Lewenhaupt-stipendiet för 
unga fotografer – Jenny Lindhe – ställer ut sina bilder 
på Landskrona museum.

Systrarna och deras brudkistor - ny basutställning
Systrarna Andersson växte upp på en gård utanför 
Asmundtorp kring sekelskiftet 1900. De vävde, sydde 
och broderade allt till det framtida hemmet. Brudkis-
torna fylldes. Tiden gick och fyra av systrarna gifte sig 
aldrig. Allt blev liggande i kistorna. Tack vare en gåva 
från barnbarn kan nu Landskrona museum visa upp en 
stor del av de sex systrarnas textila skatt. 

Konst i Landskrona#1
Hjärtligt välkomna till 10 utställningar som presenterar 
en del av de konstnärer som finns i Landskrona kom-
mun. Presentationen inleds med: Brita Langvad (textil)
Lena Olsson (keramik) Monica Larsson (olja, akvarell).

Dawid 3D
Dawid är en av Sveriges mest framstående fotokonst-
närer. Nu visar Landskrona museum hans första stora 
utställning i Skåne. I tre separata avdelningar belyses 
Dawids hela konstnärskap.

”ini - upp ur” på Konsthallen
En utställning med måleri och skulptur till stor del ska-
pat för Landskrona konsthall. Av Johanna Karlsson och 
Maria Hall.

Ungdomshuset NOVA 
Tjejmåndag 17.00 - 21.00
tis-tors  17.00 - 21.00 
fre-lör   18.00 - 21.00

Karlslund
är under uppbyggnad,
kontakt Linda 47 34 67

Öppettider
Öppet Torg i Häljarp 
fre-lör   19.00 - 24.00

Källaren i Asmundtorp
varannan  19.00 - 24.00 
lördag

landskrona.se/ung

Måndag 12.00 - 15.00
Tisdag 12.00 - 15.00
Onsdag 12.00 - 15.00
Torsdag 12.00 - 15.00
Fredag 12.00 - 15.00
Lördag 11.00 - 13.00
Söndag 11.00 - 13.00

Ishallens 
öppettider

Utomhus-
isbana
I höstas invigdes Lanskronas första sta-
tionära utomhusisbana. Hoppas många av 
er redan har hunnit prova den. Isbanan är 
öppen för alla, varje dag, när som på dygnet. 
Belysningen är igång från mörkrets inbrott 
fram till ca kl 21.00. Du hittar banan sidan 
om ishallen i Karlslund.

Säsongen för isbanan tar slut i februari. 
Fram till och med vecka 8 kan du åka här.

Intill isbanan finns ett rymligt grillhus för 
den som vill grilla eller ta en paus i skridsko-
åkningen och njuta av lite medhavd mat.

Uthyrning av skridskor
Tisdag, onsdag och fredag kl. 10-15 finns 
Cityidrott på plats och hyr ut skridskor för 
20 kr/par.



Cityidrott
Tel: 0733-23 29 50

För att få vara med på CityIdrotts ordinarie (gäller ej 
lov) aktiviteter så måste man först bli medlem i City-
Idrott. Medlemsavgiften är 50 kr/år Alla medlemmar 
får en t-shirt. 

När man har blivit medlem får man varje vecka ett 
schema av CityIdrott där det står vilka aktiviteter och 
idrotter som finns tillgängliga den aktuella veckan och 
vilka tider som gäller. Därefter är det fritt fram för bar-
nen att själv välja vilka idrotter som de tycker låter in-
tressanta och som de skulle vilja prova på. Det är bara 
att dyka upp och ha kul. 

www.landskronaidrotten.nu

Måndag 18 februari
Cityidrotts Gladiatortävling plus Segways för barn.
Aktiviteten är gratis.

Plats: Seminarieskolans idrottshall

Tid:  10.00 - 16.00

Kläder: Ha lösa, bekväma kläder och strumpor

  Aktiviteter för dig som är mellan 6 och 12 år

Gladiatortävling

Uthyrning av skridsko

Onsdag 20 februari 
En dag med hästar ute i Viarp. Bussen går från 
Dammhagskolan kl. 10.00 och vi är åter i Landskrona 
14.30. Ta med egen matsäck. Det finns 20 platser. 
Aktiviteten är gratis.

Plats: Viarps kör- och ridklubb

Tid:  10.00 - 14.30

Anmälan: senast 15/2 till cityidrott@live.se

 Ange namn och telefonnummer

Ridning

Torsdag 21 februari
Wii för hela slanten. Kom och spela Wii-dans, Vinter 
-OS med mera. Alla är välkomna, nybörjare som vana 
spelare. Aktiviteten är gratis.

Plats: Dammhagshallen

Tid:  10.00 - 12.00, 13.00-15.00

Anmälan: Ingen föranmälan

Wii

i samarbete med:
- Fritid och kultur
- Viarps kör- och ridklubb

www.cityidrott.se 

Så här fungerar Cityidrott

Föreningen BTK Scania erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på att spela bordtennis med tränare. 
Kontaktperson är Kerstin Andréasson, 0761-63 64 74.

Hemsida: 
www.idrottonline.se/landskrona/btkscania-bordtennis

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid:  12.00 - 15.00

Klädsel:  inomhusskor

Bordtennis

Måndag 18 februari

Bangolfklubben Linjen erbjuder tjejer och killar i åldern 
7-20 år att spela bangolf  inomhus. Instruktör är på 
plats och hjälper till. Föreningen kan ta emot barn med 
funktionshinder. Rullstol fungerar inomhus men hjälp 
behövs för att ta sig via några trappor upp och ner.
Kontakt: Bangolfhallen tel 150 39, bangolf@linjen.nu

Hemsida: www.linjen.nu

Plats: Bangolfhallen, Pilåkersgatan 32 D

Tid:  11.00 - 14.00

Klädsel:  inomhusskor

Kostnad:  15 kr/tillfälle eller 50 kr/hela veckan

Badminton
Föreningen Asmundtorps IF erbjuder tjejer och killar i 
åldern 6-15 år att prova på badminton och innebandy. 
Kontaktperson är Jens Ridell, tel 0703-24 63 20.

Hemsida: www.asmundtorpsif.com

Plats: Idrottshallen i Asmundtorp

Tid:  13.00 - 16.00

Klädsel:  Idrottskläder, ta gärna med egna 

     rack och klubbor 

Bangolf

Korpidrott
Korpen erbjuder tjejer i åldern 14-18 år att prova olika  
lagsporter som innebandy, innefotboll och volleyboll. 
Kontaktperson är Peter Wikström, tel 299 99.

Hemsida: www.korpen-landskrona.se

Plats: Korpen, varggatan 15

Tid:  10.00 - 12.00

Klädsel:  Träningskläder, gympaskor

Tisdag, onsdag, fredag 
Hyr skridsko av oss för 20 kr så får du åka i en timme. 
Vi har skridskor i storlek 26-42. Grillen är också tänd 
för den som vill ta med korv eller annat att grilla.

Plats: Utomhusisbanan, Karlslund

Tid:  10.00 - 15.00

Föreningen Asmundtorps IF erbjuder tjejer och killar i 
åldern 6-15 år att prova på innebandy och badminton. 
Kontaktperson är Jens Ridell, tel 0703-24 63 20.

Hemsida: www.asmundtorpsif.com

Plats: Idrottshallen i Asmundtorp

Tid:  13.00 - 16.00

Klädsel:  Idrottskläder, ta gärna med egna 

     rack och klubbor 

Innebandy

Lek i luftkuddarnas väld!

Plats: Seminarieskolans idrottshall

 S:t Olofsgatan 95

Tid:  10.00 - 16.00 

Klädsel:  bekväma kläder, strumpor

Ålder: Förskoleklass till åk 6

Kostnad: Gratis

Seminarieskolans gymnastiksal förvandlas till luftkud-
darnas värld för en dag. Du kan prova fem olika aktivi-
teter; Bunge fun run, Gladiator, Sumobrottning, Boom 
fight och boxas med stora handskar. Dessutom har vi 
Segways för barn. Aktiviteten är tidsbegränsad till 2,5 
timme per barn. Personal från Cityidrott finns på plats.

Följ oss också på 
facebook



Screentryck - Ta med egen tröja att trycka på, fixa 
läderväskor och gör makramés. Vi har även 
syverkstad.

Dag: 18 och 19 februari

Tid:  13.00 - 20.00

 17.00 - 20.00 (syverkstad)

Tel: 0418-101 33
Rådhusgatan 11
www.oikoscommunity.orgity.org/

Dag: 18 och 19 februari

Tid:  13.00 - 16.00 (Pass 1)

 17.00 - 20.00 (Passs 2)

Oikos Community visar film.

Film: Barnfilm ”Råttatouille”

Datum: 20 februari

Tid:  10.00 - 14.50

Film: Ungdomsfilm ”I taket lyser stjärnorna”

Datum: 20 februari

Tid:  18.30 

Film: Ungdomsfilm ”Kniven i hjärtat”

Datum: 21 februari

Tid:  18.30

Kreativ verkstad Filmvisning

Musikinspelingsstudio

Varpa, kubb
Landskrona Varpaklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på varpa och kubb. 
Kontaktperson är Ken Andersson, tel 194 27.

Plats: Västervångskolans 

 lilla gymnastiksal (E) 

Tid:  10.00 - 11.30

Klädsel:  inomhusskor

Hoppkurs, ridning

Landskrona Taekwondoförening erbjuder tjejer och kil-
lar i åldern 7-12 år att prova på taekwondo. Taekwondo 
för barn fokuserar på grundmotoriska färdigheter. En 
allsidig träning där diciplin blir en viktig byggsten. 
Föreningen kan ta emot barn med funktionshinder. 
Ring gärna innan och prata med oss.
Kontaktperson är Johan Berg, tel 0762-69 92 10. 

Hemsida: www.latkd.se

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid:  10.00 - 11.00

Klädsel:  Barfota, gymnastikkläder

 Ta med vattenflaska

Kostnad: 3 provträningar gratis

Taekwondo

Viarps Kör- och ridklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på hoppkurs i två dagar (mån-tis). Kur-
sen är för dig som vill förbättra din ridning och hopp-
ning med roliga övningar. 
Kontaktperson är Susanne Johannesson, tel 750 36.

Hemsida: www.vkrk.se
Föranmälan: vkrk@telia.com

Plats: Ridhuset i Härslöv, 

 Norra Viarpsvägen 68

Tid:  09.30

Klädsel:  Oömma kläder, 

 hjälm och skyddsväst finns att låna

Kostnad:  600 kr (2 dagar) lån av lektionshäst

 500 kr (2 dagar) med privathäst

Tyngdlyftning

Landskrona Atletklubb erbjuder tjejer och killar från
10 år att prova på tyngdlyftning. 

Kontaktperson är Patrik Helgesson, 0733-52 05 22.

Hemsida: www.landskronaak.se/

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid: 18.00 - 19.00

Klädsel:  Gympaskor, idrottsklädsel

Dag: 18, 19, 20 och 21 februari

Tid:  13.00 - 19.00 

Först till kvarn gäller. Boka gärna på 
tel 0707-25 33 42.

Filminspelning
- gör din egen film eller video

Dag: 20 och 21 februari

Tid:  15.00 - 18.00 

Dj-workshop med Simon

Dag: 22 februari

Tid:  16.00 - 18.00 (Lågstadiet)

 19.00 - 22.00 (mellan- och högstadiet)

Disco med Dj Simon

Bangolf
Bangolfklubben Linjen erbjuder tjejer och killar i åldern 
7-20 år att spela bangolf  inomhus. Instruktör är på 
plats och hjälper till. Föreningen kan ta emot barn med 
funktionshinder. Rullstol fungerar inomhus men hjälp 
behövs för att ta sig via några trappor upp och ner.
Kontakt: Bangolfhallen tel 150 39, bangolf@linjen.nu

Hemsida: www.linjen.nu

Plats: Bangolfhallen, Pilåkersgatan 32 D

Tid:  11.00 - 14.00

Klädsel:  inomhusskor

Kostnad:  15 kr/tillfälle eller 50 kr/hela veckan

Tisdag 19 februari

Akrobatik
Föreningen Akrobatik IF erbjuder tjejer och killar från 
7 år att prova på sportaktrobatik. Det är gymnastik där 
man bygger pyramider och gör olika hopp. 
Kontaktperson är Izabela Olsson, tel 0707-76 18 85.

Hemsida: www.akrobatikif.com
Föranmälan: senast 18/2 till 0707-76 18 85 eller
        akrobatik.if.landskrona@telia.com

Plats: Albanoskolans gymnastiksal

Tid:  14.00 - 16.00

Klädsel:  gymnastikkläder, håret uppsatt

Barbackadressyr, ridning
Landskrona Ridklubb erbjuder tjejer och killar från 5 
år att vara med på barbackadressyr. Det är en rolig täv-
ling som man rider utan sadel. Man tävlar i två klasser. 
Ryttarmärke 1 eller ryttarmärke 2. Samling kl. 09.00 för 
genomgång och första start är kl. 10.00. Ena program-
met är skritt och trav och i det andra programmet är 
det också galopp. Fina priser utlovas! Alla som är med 
får pris.  Föreningen har möjlighet att ta emot barn 
med funktionshinder. 
Kontaktperson är Nina Hansson, tel 139 37.

Hemsida: www.lrk.nu
Föranmälan: ridskolan@lrk.nu

Plats: Ridhuset, Hjalmar Brantings väg 

Tid:  09.00-12.00

Klädsel:  Oömma kläder, gärna sko med klack,

 hjälm och väst finns att låna

Kostnad:  100 kr



Tisdag 19 februari

Landskrona Taekwondoförening erbjuder tjejer och kil-
lar i åldern 7-12 år att prova på taekwondo. Taekwondo 
för barn fokuserar på grundmotoriska färdigheter. En 
allsidig träning där diciplin blir en viktig byggsten. 
Föreningen kan ta emot barn med funktionshinder. 
Ring gärna innan och prata med oss.
Kontaktperson är Johan Berg, tel 0762-69 92 10. 

Hemsida: www.latkd.se

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid:  10.00 - 11.00

Klädsel:  Barfota, gymnastikkläder

 Ta med vattenflaska

Kostnad: 3 provträningar gratis

Taekwondo

Varpa, kubb
Landskrona Varpaklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på varpa och kubb. Kontaktperson är 
Ken Andersson, tel 194 27.

Plats: Västervångskolans lilla

 gymnastiksal (E) 

Tid:  10.00 - 11.30

Klädsel:  inomhusskor

Friidrott

IF Kronan erbjuder tjejer och killar i åldern 7-14 år att 
prova på friidrottens olika grenar. Föreningen kan ta 
emot barn med funktionshinder men tyvärr ingen möj-
liget att ta emot barn med rörelsehinder.
Kontaktperson är Emma Brorsson, tel 0738-17 51 07.

Hemsida: www.ifkronan.se

Plats: Idrottshallen   

Tid:  17.30 - 18.30 (7-10 år)

 18.30 - 20.00 (11-14 år)

Klädsel:  gympaskor, idrottskläder

Föreningen BTK Scania erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på att spela bordtennis med tränare. 
Kontaktperson är Kerstin Andréasson, 0761-63 64 74.

Hemsida: 
www.idrottonline.se/landskrona/btkscania-bordtennis

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid:  12.00 - 15.00

Klädsel:  inomhusskor

Bordtennis
Föreningen Asmundtorps IF erbjuder tjejer och killar i 
åldern 6-15 år att prova på pingis och volleyboll. 
Kontaktperson är Jens Ridell, tel 0703-24 63 20.

Hemsida: www.asmundtorpsif.com

Plats: Idrottshallen i Asmundtorp

Tid:  13.00 - 16.00

Klädsel:  Idrottskläder, ta gärna med 

 egna rack  

Pingis

Judo
GF idrott judo erbjuder tjejer och killar från 8 år att 
prova på att träna judo. 
Kontaktperson är Johan Hallberg, tel 0762-43 82 16.

Hemsida: www6.idrottonline.se/GFIdrott-Judo/

Plats: Pilåkersgatan 32

 (Bredvid kunskapsskolan/Bangolfen) 

Tid:  10.00 - 11.00, 16.00 - 17.00

Klädsel:  T-shirt och långa idrottsbyxor

Spökafton (ridning)
Viarps Kör- och ridklubb anordnar en spökafton för 
alla som vågar...Buuu! 
Kontaktperson är Susanne Johannesson, tel 750 36.

Hemsida: www.vkrk.se
Föranmälan: vkrk@telia.com

Plats: Ridhuset i Härslöv, 

 Norra Viarpsvägen 68

Tid:  18.00 - 20.30

Klädsel:  Oömma kläder, 

 hjälm och skyddsväst finns att låna

Kostnad:  50 kr

Onsdag 20 februari

Bangolf
Bangolfklubben Linjen erbjuder tjejer och killar i åldern 
7-20 år att spela bangolf  inomhus. Instruktör är på 
plats och hjälper till. Föreningen kan ta emot barn med 
funktionshinder. Rullstol fungerar inomhus men hjälp 
behövs för att ta sig via några trappor upp och ner.
Kontakt: Bangolfhallen tel 150 39, bangolf@linjen.nu

Hemsida: www.linjen.nu

Plats: Bangolfhallen, Pilåkersgatan 32 D

Tid:  11.00 - 14.00

Klädsel:  inomhusskor

Kostnad:  15 kr/tillfälle eller 50 kr/hela veckan

Akrobatik
Föreningen Akrobatik IF erbjuder tjejer och killar från 
7 år att prova på sportaktrobatik. Det är gymnastik där 
man bygger pyramider och gör olika hopp. 
Kontaktperson är Izabela Olsson, tel 0707-76 18 85.

Hemsida: www.akrobatikif.com
Föranmälan: senast 18/2 till 0707-76 18 85 eller
        akrobatik.if.landskrona@telia.com

Plats: Albanoskolans gymnastiksal

Tid:  14.00 - 16.00

Klädsel:  gymnastikkläder, håret uppsatt

Hoppkurs, ridning
Viarps Kör- och ridklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på hoppkurs i två dagar (mån-tis). Kur-
sen är för dig som vill förbättra din ridning och hopp-
ning med roliga övningar. 
Kontaktperson är Susanne Johannesson, tel 750 36.

Hemsida: www.vkrk.se
Föranmälan: vkrk@telia.com

Plats: Ridhuset i Härslöv, 

 Norra Viarpsvägen 68

Tid:  09.30

Klädsel:  Oömma kläder, 

 hjälm och skyddsväst finns att låna

Kostnad:  600 kr (2 dagar) lån av lektionshäst

 500 kr (2 dagar) med privathäst

Föreningen Asmundtorps IF erbjuder tjejer och killar i 
åldern 6-15 år att prova på volleyboll och pingis. 
Kontaktperson är Jens Ridell, tel 0703-24 63 20.

Hemsida: www.asmundtorpsif.com

Plats: Idrottshallen i Asmundtorp

Tid:  13.00 - 16.00

Klädsel:  Idrottskläder

Volleyboll

Fotboll

Föreningen Asmundtorps IF erbjuder tjejer och killar i 
åldern 6-15 år att prova på fotboll och fri lek. 
Kontaktperson är Jens Ridell, tel 0703-24 63 20.

Hemsida: www.asmundtorpsif.com

Plats: Idrottshallen i Asmundtorp

Tid:  13.00 - 16.00

Klädsel:  Idrottskläder 

Föreningen BTK Scania erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på att spela bordtennis med tränare. 
Kontaktperson är Kerstin Andréasson, 0761-63 64 74.

Hemsida: 
www.idrottonline.se/landskrona/btkscania-bordtennis

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid:  12.00 - 15.00

Klädsel:  inomhusskor

Bordtennis



Onsdag 20 februari

Vem är din mormors mormor?
Kom till biblioteket så får du kanske veta vem din mor-
mors mormor är. Eller du kanske är mer intresserad 
av vem din farfars farfar är eller om du är släkt med 
någon kändis. Det finns kanske bovar eller skummisar 
i din släkt? 

Landskronabygdens Släktforskare kan hjälpa dig att 
ta reda på det med hjälp av sina datorer. Det enda du 
behöver veta när du kommer är födelsedag och helst 
födelseort på den du söker. Ta gärna med mamma eller 
pappa eller någon vuxen. Aktiviteten är gratis! 
Kontaktperson är Mona, tel 752 15.

Plats: Landskrona stadsbibliotek

Tid:  13.00 - 16.00

Släktforskning

Torsdag 21 februari

Prova-på-ridning

Fri lek
Föreningen Asmundtorps IF erbjuder tjejer och killar i 
åldern 6-15 år att prova på fri lek och fotboll. 
Kontaktperson är Jens Ridell, tel 0703-24 63 20.

Hemsida: www.asmundtorpsif.com

Plats: Idrottshallen i Asmundtorp

Tid:  13.00 - 16.00

Klädsel:  Idrottskläder 

Landskrona Ridklubb erbjuder tjejer och killar i alla åld-
rar att prova på ridning. Det finns tre grupper och man 
rider i 20 min. Du får lära dig att styra hästen, stanna 
och starta. Du får också prova att trava. Personal med 
stor erfarenhet av barn med funktionshinder finns på 
plats. Ramp, pall och lift finns till hjälp.
Kontaktperson är Nina Hansson, tel 139 37.

Hemsida: www.lrk.nu
Föranmälan: ridskolan@lrk.nu

Plats: Ridhuset, Hjalmar Brantings väg 

Tid:  13.00, 13.30 och 14.00 

Klädsel:  Oömma kläder, gärna sko med klack

 hjälm och väst finns att låna

Kostnad:  50 kr

Landskrona Taekwondoförening erbjuder tjejer och kil-
lar i åldern 7-12 år att prova på taekwondo. Taekwondo 
för barn fokuserar på grundmotoriska färdigheter. En 
allsidig träning där diciplin blir en viktig byggsten. 
Föreningen kan ta emot barn med funktionshinder. 
Ring gärna innan och prata med oss.
Kontaktperson är Johan Berg, tel 0762-69 92 10. 

Hemsida: www.latkd.se

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid:  10.00 - 11.00

Klädsel:  Barfota, gymnastikkläder

 Ta med vattenflaska

Kostnad: 3 provträningar gratis

Taekwondo

Tyngdlyftning
Landskrona Atletklubb erbjuder tjejer och killar från
10 år att prova på tyngdlyftning. Kontaktperson är

Patrik Helgesson, 0733-52 05 22.

Hemsida: www.landskronaak.se/

Plats:  Idrottshallen, Karlslund

Tid:  18.00 - 19.00

Klädsel:  Gympaskor, idrottsklädsel
Bangolf

Akrobatik
Föreningen Akrobatik IF erbjuder tjejer och killar från 
7 år att prova på sportaktrobatik. Det är gymnastik där 
man bygger pyramider och gör olika hopp. 
Kontaktperson är Izabela Olsson, tel 0707-76 18 85.

Hemsida: www.akrobatikif.com
Föranmälan: senast 18/2 till 0707-76 18 85 eller 
        akrobatik.if.landskrona@telia.com

Plats: Albanoskolans gymnastiksal

Tid:  14.00 - 16.00

Klädsel:  gymnastikkläder, håret uppsatt

Brandstation

Räddningstjänsten har först uppvisning av en lägen-
hetsbrand och en brand i kök. Därefter visar man sina 
brandbilar.

Hemsida: www.landskrona.se

Plats: Räddningstjänsten

 Motorgatan 4

Tid:  13.00 - 15.00

Bangolfklubben Linjen erbjuder tjejer och killar i åldern 
7-20 år att spela bangolf  inomhus. Instruktör är på 
plats och hjälper till. Föreningen kan ta emot barn med 
funktionshinder. Rullstol fungerar inomhus men hjälp 
behövs för att ta sig via några trappor upp och ner.
Kontakt: Bangolfhallen tel 150 39, bangolf@linjen.nu

Hemsida: www.linjen.nu

Plats: Bangolfhallen, Pilåkersgatan 32 D

Tid:  11.00 - 14.00

Klädsel:  inomhusskor

Kostnad:  15 kr/tillfälle eller 50 kr/hela veckan

Korpidrott

Dressyrkurs i ridning

Viarps Kör- och ridklubb erbjuder tjejer och killar i 
alla åldrar en dag med teori och ridning i små grupper.
Kontaktperson är Susanne Johannesson, tel 750 36.

Hemsida: www.vkrk.se
Föranmälan: vkrk@telia.com

Plats: Ridhuset i Härslöv, N. Viarpsvägen 68

Tid:  10.00

Klädsel:  Oömma kläder, 

 hjälm och skyddsväst finns att låna

Kostnad:  350 kr lån av lektionshäst

 300 kr med privathäst

Korpen erbjuder tjejer i åldern 14-18 år att prova olika  
lagsporter som innebandy, innefotboll och volleyboll. 
Kontaktperson är Peter Wikström, tel 299 99.

Hemsida: www.korpen-landskrona.se

Plats: Korpen, varggatan 15

Tid:  10.00 - 12.00

Klädsel:  Träningskläder, gympaskor

Varpa, kubb
Landskrona Varpaklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på varpa och kubb. Kontaktperson är 
Ken Andersson, tel 194 27.

Plats: Västervångskolans lilla gymnastiksal (E) 

Tid:  10.00 - 11.30

Klädsel:  inomhusskor

Judo

GF idrott judo erbjuder tjejer och killar från 8 år att 
prova på att träna judo. Föreningen har möjlighet att  
ta emot barn med funktionshinder.
Kontaktperson är Johan Hallberg, tel 0762-43 82 16.

Hemsida: www6.idrottonline.se/GFIdrott-Judo/

Plats: Pilåkersgatan 32

 (Bredvid kunskapsskolan/Bangolfen) 

Tid:  10.00 - 11.00

Klädsel:  T-shirt och långa idrottsbyxor



Taekwondo

Friidrott

Fredag 22 februari

Varpa, kubb

Varpa, kubb
Landskrona Varpaklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på varpa och kubb. Kontaktperson är 
Ken Andersson, tel 194 27.

Plats: Västervångskolans lilla

 gymnastiksal (E) 

Tid:  10.00 - 11.30

Klädsel:  inomhusskor

Hyr en häst

Bangolf

Prova-på-ridning
Viarps Kör- och ridklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på hur det är att rida. 
Kontaktperson är Susanne Johannesson, tel 750 36.

Hemsida: www.vkrk.se
Föranmälan: vkrk@telia.com

Plats: Ridhuset i Härslöv, 

 Norra Viarpsvägen 68

Tid:  13.00 och 13.30

Klädsel:  Oömma kläder, 

 hjälm och skyddsväst finns att låna

Kostnad:  60 kr

Torsdag 21 februari

Gilla oss på facebook!
facebook.com/fritidochkultur

IF Kronan erbjuder tjejer och killar i åldern 7-14 år att 
prova på friidrottens olika grenar. Föreningen kan ta 
emot barn med funktionshinder men tyvärr ingen möj-
liget att ta emot barn med rörelsehinder.
Kontaktperson är Emma Brorsson, tel 0738-17 51 07.

Hemsida: www.ifkronan.se

Plats: Dammhagskolans gymnastikhall   

Tid:  17.00 - 18.00 (7-10 år)

 18.00 - 19.30 (11-14 år)

Klädsel:  gympaskor, idrottskläder

Landskrona Ridklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att hyra en häst. Du får prova på hur det är att 
ha en egen ponny för en dag. Du får vara med i stallet 
pyssla och mysa med din häst samt rida ett enskilt pass 
i ridhuset. Du lär dig också massor av nyttiga saker som 
ingår i häst- och stallskötsel Personal finns behjälplig 
hela tiden. Personal med stor erfarenhet av barn med 
funktionshinder finns på plats.  
Kontaktperson är Nina Hansson, tel 139 37.

Hemsida: www.lrk.nu
Föranmälan: ridskolan@lrk.nu

Plats: Ridhuset, Hjalmar Brantings väg 

Tid:  12.00 - 16.30

Klädsel:  Oömma kläder, 

 hjälm och väst finns att låna

Kostnad:  200 kr

Landskrona Taekwondoförening erbjuder tjejer och kil-
lar i åldern 7-12 år att prova på taekwondo. Taekwondo 
för barn fokuserar på grundmotoriska färdigheter. En 
allsidig träning där diciplin blir en viktig byggsten. 
Föreningen kan ta emot barn med funktionshinder. 
Ring gärna innan och prata med oss.
Kontaktperson är Johan Berg, tel 0762-69 92 10. 

Hemsida: www.latkd.se

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid:  10.00 - 11.00

Klädsel:  Barfota, gymnastikkläder

 Ta med vattenflaska

Kostnad: 3 provträningar gratis

Teater - Mumintrollet

En musikalisk resa i Tove Janssons förtrollade värld. 
Du får träffa Snusmumriken, Lilla My, Fillifjonkan, 
Tooticki, Hemulen och naturligtvis Mumintrollet! 
Mumintrollet kommer också ner i foajén efter före-
ställningen och träffar barnen!

Föreställningen varar i ca 40 min. Från 4 år.
Biljetter säljes på www.ticnet.se eller på Landskrona 
turistbyrå, tel 47 30 00.

Plats: Landskrona teater

Tid:  18.00 

Landskrona Varpaklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på varpa och kubb. Kontaktperson är 
Ken Andersson, tel 194 27.

Plats: Västervångskolans lilla gymnastiksal (E) 

Tid:  10.00 - 11.30

Klädsel:  inomhusskor

Hyr en häst
Viarps Kör- och ridklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova hur det är att ha en egen häst. Du lär 
dig mer om stallrutiner och foder. Ridning ett pass. 
Kontaktperson är Susanne Johannesson, tel 750 36.

Hemsida: www.vkrk.se
Föranmälan: vkrk@telia.com

Plats: Ridhuset i Härslöv, 

 Norra Viarpsvägen 68

Tid:  10.00 -15.00

Klädsel:  Oömma kläder, 

 hjälm och skyddsväst finns att låna

Kostnad:  250 kr

Föreningen BTK Scania erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att prova på att spela bordtennis med tränare. 
Kontaktperson är Kerstin Andréasson, 0761-63 64 74.

Hemsida: 
www.idrottonline.se/landskrona/btkscania-bordtennis

Plats: Idrottshallen, Karlslund

Tid:  12.00 - 15.00

Klädsel:  inomhusskor

Bordtennis
Bangolfklubben Linjen erbjuder tjejer och killar i åldern 
7-20 år att spela bangolf  inomhus. Instruktör är på 
plats och hjälper till. Föreningen kan ta emot barn med 
funktionshinder. Rullstol fungerar inomhus men hjälp 
behövs för att ta sig via några trappor upp och ner.
Kontakt: Bangolfhallen tel 150 39, bangolf@linjen.nu

Hemsida: www.linjen.nu

Plats: Bangolfhallen, Pilåkersgatan 32 D

Tid:  11.00 - 14.00

Klädsel:  inomhusskor

Kostnad:  15 kr/tillfälle eller 50 kr/hela veckan

Hyr en häst
Landskrona Ridklubb erbjuder tjejer och killar i alla 
åldrar att hyra en häst. Du får prova på hur det är att 
ha en egen ponny för en dag. Du får vara med i stallet 
pyssla och mysa med din häst samt rida ett enskilt pass 
i ridhuset. Du lär dig också massor av nyttiga saker som 
ingår i häst- och stallskötsel Personal finns behjälplig 
hela tiden. Personal med stor erfarenhet av barn med 
funktionshinder finns på plats.  
Kontaktperson är Nina Hansson, tel 139 37.

Hemsida: www.lrk.nu
Föranmälan: ridskolan@lrk.nu

Plats: Ridhuset, Hjalmar Brantings väg 

Tid:  09.00 - 13.00

Klädsel:  Oömma kläder, 

 hjälm och väst finns att låna

Kostnad:  200 kr

Fredag 22 februari

Korpidrott
Korpen erbjuder tjejer i åldern 14-18 år att prova olika  
lagsporter som innebandy, innefotboll och volleyboll. 
Kontaktperson är Peter Wikström, tel 299 99.

Hemsida: www.korpen-landskrona.se

Plats: Korpen, varggatan 15

Tid:  10.00 - 12.00

Klädsel:  Träningskläder, gympaskor


