
Ungdomsrådet
Pedersöre ungdomsråd bevakar ungdomars intresse 
i kommunen. Är du intresserad av ungdomsrådet och 
vill vara med och påverka ungdomsarbetet?
Ta då kontakt med Ungdomssekreteraren
mari-louise.backlund@pedersore.fi 

/ Pedersöre Ungdom #ungipedesi

Kom och hälsa på oss i Kulturhuset AX, 
Mjölvägen 1, Bennäs
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SPORTLOV
2018

Ungdomsbyrån
Tipsa oss gärna om klubbönskemål och evenemang! 
Informati on om akti viteter för barn och unga hitt ar du 
på www.pedersore.fi /ax/ung

Mari-Louise Backlund
Ungdomssekreterare
mari-louise.backlund
@pedersore.fi 
050-5345953

Ann-Sofi e Rasmus
Ungdomsledare

ann-sofi e.rasmus
@pedersore.fi 
044-5850877



Snowboardkurs vid Bergö 24.2
kl.12-16 Nybörjarkurs
Ledare: Björn Snellman
Kursavgift : 15 € (Kurs + lift kort)
Väderreservati on. ca -15 °C.
Snowboard, skor och hjälm kan hyras för 12 € /dag.
Hjälm 3 € /dag. Hyran för utrustning betalas ti ll Bergö 
och ingår inte i kursavgift en. Begränsat antal.
Tag med egen matsäck. Hjälmtvång!
Arr. Ungdomsbyrån

Snowboardkurs vid Bergö 25.2
kl.12-16 Avancerat, grunder i hopp, trix och säkerhet
Ledare: Björn Snellman
Kursavgift : 15 € (Kurs + lift kort)
Väderreservati on. ca -15 °C.
Snowboard, skor och hjälm kan hyras för 12 € /dag.
Hjälm 3 € /dag. Hyran för utrustning betalas ti ll Bergö 
och ingår inte i kursavgift en. Begränsat antal.
Tag med egen matsäck. Hjälmtvång!
Arr. Ungdomsbyrån

Bergö - Slalombacken o Skidstugan
Öppet hela veckan kl.12-16. Utrustning fi nns att  hyra. 
Mer info på Facebook ”Bergö backen”.
Lift kort: 8 € /dag. 
Sportlovsmåndagen 26.2 subventi oneras priset ti ll 5 € 
av idrott sbyrån.
Arr. IF PP

Avgift : 35 € (inkl. Buss och lift kort) 
Betalas i bussen. Inga målti der ingår.
Kom med på en fartf ylld dag ti ll Ukkohalla. Ukkohalla 
har 17 nedfarter och två snowparks. Start från Sporti s 
kl. 6.00. Åkti d ca kl. 11-17. Hemma igen ca kl. 23.00.
Använd hjälm!
Du kan hyra utrustning ti ll ett  rabatt erat pris. För mera 
info se info rutan.
Arr. Ungdomsbyrån &  ungdomsrådet

Avgift : 35 € (inkl. Buss och lift kort) 

SPORTLOVSRESA TILL 
UKKOHALLA 28.2

åk 7+

EFTER SPORTLOVET

ÖVRIGA PROGRAM 
UNDER SPORTLOVET

RESA TILL SUPERPARK I 
ULEÅBORG 27.2
Avgift : 35 € (buss, inträde och lunchbuff é)
Superpark är en akti vitetspark i Uleåborg 
där man kan åka skateboard, kickbike, 
utöva parkour och mycket annat.
Arr. Ungdomsbyrån

Sportloppis 24.3, 
Esse elektro-kraft arena
kl. 10-13.00
Loppisförsäljning av sportutrustning 
(försäljningsavgift  5 € / försäljare)
Caféförsäljning
Anmälningar och förfrågningar senast måndagen 19.3 
ti ll Karin Pett ersson (050-3452542)
Mera info på ESSE IK:s hemsida
www.esseik.fi 

Lego mindstorms robot-workshop, 
grundkurs, 26-27.2, AX

Lego mindstorms robot-workshop, 
fortsättningskurs, 28-29.2, Lövis

Anmälan till kurserna senast 20.2 till Pedersöre 
MI tel. 06-7850275 eller via hemsidan 

mi.pedersore.�i

kl.10-16
Ledare: Jonny Björkström
Kursavgift : 16 €
Lär dig mera om Bluetooth och avancerad 
programmering.

kl.10-16
Ledare: Jonny Björkström
Kursavgift : 16 €
Upptäck vetenskap, design och matemati k med hjälp 
av robott eknik.

INFORMATION
Anmäl senast 20.2 före kl.12 ti ll 
ann-sofi e.rasmus@pedersore.fi  för
Ungdomsbyråns kurser/resor. Du kan besöka
www.pedersore.fi /sportlov2018 för mera info
om både kurserna och resorna.

SLALOMRESA TILL 
VUOKATTI 10.3
Avgift : 50 € (lift kort + buss), 25 € (enbart buss)
Häng med ti ll Vuokatti   med Andra ungdomsringen.
Under 15år ti llsammans med vuxen.
Resan sker på eget ansvar.

Anmäl senast 4.3 ti ll Jessica Påvall 040 7267897
OBS! Bindande anmälan
Arr. Andra ungdomsringen rf


