
Påsklovsprogram 2019



Påsklov på Lågedammsbadet
Öppettider vecka 16 och måndag vecka 17
Måndag 15/4 kl 09.00 - 19.30 
 
Tisdag 16/4 kl 10.00 - 19.30
 
Onsdag 17/4 kl 10.00 - 19.30 
 
Torsdag 18/4 kl 11.00 - 17.00 
 
Fredag 19/4 kl 11.00 - 17.00, Inget motionssim klockan 08.00
 
Lördag 20/4   kl 11.00 - 17.00
 
Söndag 21/4       kl 11.00 - 17.00, motionssim klockan 08.15 - 11.00
 
Måndag 22/4      kl 11.00 - 17.00

Aktiviteter under Påsklovet
• Uppblåsbar hinderbana i vattnet måndag-fredag kl 11.00 - 15.00

• Bastustugan med kallbad är öppen måndag-fredag ingår i inträdet.

• Ljusterapi för 30 kr / person. Startas varje heltimme  
 (Erbjudandet gäller måndag - fredag under vecka 16).  
 Tid måste bokas i receptionen.

Gratis inträde för barn måndagen 15/4
Alla barn från 0-17 år erbjuds gratis inträde till Lågedammsbadet.
Erbjudandet gäller från kl 09.00 fram till kl 11.00 därefter gäller ordinarie pris.
Hinderbanan kommer att ligga i vattnet från kl 09.00.
(Barn under 10 år får inte bada utan vuxet sällskap) 

Simskolan pågår som vanligt under hela påsklovet



Frosta ryttareförening
Ponnyridning för barn upp till 10 år den 15 april kl 14-16. Kostnad 20 kr per runda. 
Detta sker på Frosta ryttarförenings anläggning på Ekeboda i Hörby. 
Det finns möjlighet att köpa fika. 
Vid frågor kontakta fam.roslund@telia.com

Aktivitetshusets aktiviteter
Karnas Backe
När: Måndagen den 15/4, kl 10.00-17.00. Vi samlas på aktivitetshuset för att sedan 
gå till Karnas Backe. Där kommer vi att tävla i en hel rad olika tävlingar.
Vi avslutar dagen på Aktivitetshuset med fika.
Pris: 20:- för medlem, 50:- icke medlem. I priset ingår lunch och fika.
Anmälan görs med ifylld anmälningsblankett (finns på www.hörby.se) till Aktivitets-
husets personal. Frågor: 0415-378178 

Bounce på påsklovet för Årskurs 4-6
När: Tisdagen den 16/4, kl 10.00-17.00. Aktivitetshuset öppnar 10.00 och vi åker 
mot Bounce ca kl 11.00 och vi är tillbaka på Aktivitetshuset igen ca kl 15.00.
Aktivitetshuset håller öppet till kl 17.00.
Pris: 150: – för medlemmar/ 200: – för icke medlemmar.
Anmälan krävs och görs genom inlämning av ifylld anmälningsblankett (finns på 
www.hörby.se) till personal på Aktivitetshuset.
Vid frågor kontakta oss 0415-37 81 78 eller aktivitetshuset@horby.se
Begränsat antal platser, först till kvarn som gäller.

Äggaspelen 

När: Onsdagen den 17/4, kl 10.00-17.00. Kom till Aktivitetshuset och tävla under en 
heldag om att bli Årets ägg!
Denna dag kommer vi att ha massa galna och roliga tävlingar och klurigheter på 
temat ägg.
Pris: 20:- för medlem, 50:- icke medlem. Vi bjuder på mat under dagen.
Anmälan görs med ifylld anmälningsblankett (finns på www.hörby.se) till Aktivitets-
husets personal.Frågor: 0415-378178



Hörby karateklubb
Vi kör våra träningar som vanligt och välkomnar alla att komma och prova på Karate 
i vår lokal på Älvdalsskolan.
Knattar från 7-11 år tisdag och torsdag kl 18.00-19.00
12 år och uppåt tisdag och torsdag kl 18.30-20.00, lördag kl 10.00-11.30
Jympakläder och barfota.
Aktiviteten är kostnadsfri. 

Vi kör och välkomnar till prova på tisdag och torsdag i den veckan.  
Tisdag, torsdag 7-12 år kl 18.00-19.00.  
Tisdag, torsdag 13 år och upp kl 18.30-20.00.

www.hörby.se
Fler aktiviteter hittar du på vår hemsida.

Friidrott för alla
Ett samverkansprojekt mellan Skåneidrotten, Hörby kommun, Skånes skolidrottsför-
bund & Lärcenter IF.

Välkommen att testa med oss och friidrottstränaren Anders Egle.
Grattis prova-på i 10 veckor med start onsdag 3 april.

Onsdagar kl 17.00 - 18.30 på idrottplatsen i Hörby
Kontakt:
Jenny Björkqvist, Skåneidrotten: 010-476 57 32
Ulrika Börjesson, Lärcenter IF: 0733-31 83 20
Per-Albin Borhammar, Hörby kommun: 0415-378 247
Emilia Bylun, Skånes skolidrottsförbund: 079-303 31 17


