
Sportlov
2019

Ungdomsbyrån
Tipsa oss gärna om klubbönskemål och evenemang! 
Information om aktiviteter för barn och unga 
hittar du på www.pedersore.fi/ax/ung 
eller kom och hälsa på oss i Kulturhuset Ax, 
Mjölvägen 1, Bennäs

Info
Anmälan till den person som står under evene-
manget mellan den 14-19.2 
Skriv i ditt mail: Aktiviteten anmälan gäller, namn 
och adress, ålder, telefonnummer, telefonnum-
mer till vårdnadshavare, allergier, annan viktig 
information (ev. mediciner osv.) 
Du får en bekräftelse på din anmälan senast 
20.2. Om du har frågor kan dessa ställas via 
e-post, mer brådskande via telefon (samtal eller 
sms). Anmälningarna till de olika resorna är 
bindande. Alla resor och aktiviteter som ordnas 
av kommunen är drogfria.
OBS! Egen olycksfallsförsäkring gäller då man 
deltar i sportlovsaktiviteterna.

Ann-Margret Hjulfors, Ungdomsledare
Epost: ann-margret.hjulfors@pedersore.fi
Tel: 044-5850877

David Englund
Epost: david.englund@pedersore.fi

Mari-Louise Backlund, Ungdomssekreterare
Epost: mari-louise.backlund@pedersore.fi 
Tel: 050-5345953
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Snowboardkurs vid Bergö             24.2
Ungdomsbyrån ordnar kurs i snowboardåkning 
söndag 24.2 kl. 12:00-16:00. Grunder i åkning, 
hopp, trix och säkerhet Begränsat antal platser. 
Ledare: Björn Snellman Kursavgift: 15 €/deltaga-
re/dag och då ingår kurs och liftkort (betalas till 
ledaren). Tag med egen matsäck. Hjälmtvång! 
Väderreservation. Köldgräns -15 grader. 
Anmälan till Ann-Margret (se sista sidan) 
Arr. Ungdomsbyrån och Pedersöre 4H

Resa till Superpark i Uleåborg      26.2
Avgift 35 € (buss, inträde och lunchbuffé)
Superpark är en aktivitetspark i Uleåborg där 
man kan åka skateboard, kickbike, utöva parkour 
och mycket annat.
Anmälan till Ann-Margret (se sista sidan)
Arr. Ungdomsbyrån

Väggklättring vid Sportis                27.2
Klättertillfälle för dig som är intresserad av 
klättring och går i åk 7 uppåt
Kl. 12:30-14:00, begränsat antal platser
Avgift: 10 € / person
Anmälan till David (se sista sidan)

Sportlovsresa till Syötekeskus      27.2
Avgift: 35 € (inkl. buss och liftkort)
Betalas i bussen. Inga måltider ingår
Kom med på en fartfylld dag . 
Start från Sportis kl. 6. Åktiden ca. kl. 11-17. 
Hemma igen ca. kl. 23. Använd hjälm!
Du kan hyra utrustning på plats. 
Anmälan till Ann-Margret (se sista sidan)
Arr. Ungdomsbyrån

Nail Art på Ax                                     1.3
Vi går igenom hur du fixar och håller dina naglar i 
form. Vi filar och lackar. Grunder i handmassage.
Kl. 13-15, begränsat antal platser. 5 € / person
Ledare: Elin Forsbacka
Ta med: liten handduk, egen nagellack och 
dekoration om du har
Anmäl till Ann-Margret (se sista sidan)

Tortilla- och spelkväll                       1.3
Vi lagar tortillas, spelar spel och umgås i Kultur-
huset AX, kl. 16-19
För dig som är i högstadiet.
Anmälan till jessica.roos@fs4h.fi / 050-5593438 
senast 20.2
Pris: 4 €/pers (max 15 deltagare)
Arr. Ungdomsbyrån/Pedersöre 4H
Moposkruvarkväll                             1.3
Moposkruvarkväll vid Södös hall. 1.3 kl. 19 - 23  
Kaffe kl. 20:30. Ta med lite pengar för eventuella 
brännare och lampor. Kom och fixa mopon eller 
bara drick kaffe och umgås! Södös hall finns 
längs Åsbackavägen bakom Erikssons bilskrot. 
Arr: Esse församling

Övriga program under Sportlovet
Bergö slalombacke och skidstuga
Bergö skidbacke håller öppet hela sportlovsveck-
an och varje helg kl. 12-16. Utrustning finns att 
hyra på plats. Liftkortet kostar 6 €/dag. vecka 9
Mer info på facebook ”Bergö backen”
Arr. If PP 

Öppet tider för Kom in
Onsdag
Fredag
Lördag

19:00-22:00
20:30-01:00
19:00-02:00

Tider i Esse elektro kraft arenan 25.2 - 3.3
Måndag
Tisdag
Onsdag

10:00-12:00
15:00-17:00
10:00-11:30

Torsdag
Lördag
Söndag

10:00-12:00
17:30-19:30
17:00-18:30

Kostnadsfria istider vid AW Arenan för allmänheten 
Utan klubba Med klubba
25.2-2.3
3.3

12.00-14:00
10.00-11.00

25.2-2.3
3.3

14.00-16:00
11.00-12.00

Ungdomsrådet
Pedersöre ungdomsråd bevakar ungdomarnas 
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


