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Äntligen är sommaren på ingång med värme och sol!
I detta program hittar du aktiviteter att fylla ditt sommarlov med. Ett program fyllt av 
mängder med spännande och härliga aktiviteter för alla barn och unga mellan 6 - 18 år 
och bosatt i Hörby Kommun. 

Aktiviteterna som presenteras arrangeras av det lokala föreningslivet samt 
Hörby kommun. Flertalet av aktiviteterna kräver föranmälan och har ett begränsat 
antal platser. Vid en del av anmälningarna behöver du uppge information så som ålder, 
eventuella allergier, behov av ledsagar mm. 

Nu ser vi fram emot att njuta av ett skönt sommarlov!

ÄNTLIGEN



SPELA FRISBEEGOLF MED AKTIVITETSHUSET
Åk 4-6

Fredagen den 14/6 har vi terminsavslutning för eftermiddagsverksamheten. Aktivitetshuset har öppet 
10-17 men mellan 11-14 är vi i Karnas backe och spelar frisbeegolf  och grillar korv. 
Aktiviteten är kostnadsfri! Anmälan krävs, begränsat antal platser.

LISEBERG
Ålder 7-17 år

Tisdagen den 18/6 åker Aktivitetshuset till Göteborg för att spendera en dag på Liseberg.
Anmälan görs genom betalning som tillsammans med ifylld talong lämnas till personal på Aktivitetshu-
set. 
Pris: 500:- (i priset ingår; bussresa, entré åkpass samt mat- och dryck för 85:- )

5-KAMP PÅ AKTIVITETSHUSET
Åk 4-6

Onsdagen den 19/6 har vi en 5-kamp på Aktivitetshuset. Aktivitetshuset har öppet 10-17 och under 
dagen kommer vi att ha 5 olika tävlingar för våra besökare. Vi bjuder på mat under dagen. 
Aktiviteten är kostnadsfri! 

SPELA PADEL MED AKTIVITETESHUSET
Åk 4-6

Den 20/6 har vi öppet på Aktivitetshuset 10-17 och 11.30-13 kommer vi att spela padel på Mejeriets 
padel.
Aktiviteten är kostnadsfri! Anmälan krävs, begränsat antal platser.

TOSSELILLA OCH ÖVERNATTNING
Åk 4-6

Kom och sov över på Aktivitetshuset och åk till Tosselilla med oss på sommarlovet!
När: Tisdagen den 25/6-Onsdagen den 26/6 (vi åker till Tosselilla på onsdagen)
Tid: Tisdag 13.00-onsdag 17.00
Aktiviteten är kostnadsfri! Anmälan krävs, begränsat antal platser. 
  
PADEL OCH PIZZA PÅ AKTIVITETSHUSET!
Ålder 7-17 år

När: Torsdagen den 27/6 klockan 16-22
Var: Mejeriets padel i Hörby och Aktivitetshuset
Aktiviteten är kostnadsfri! Anmälan krävs, begränsat antal platser. 

AKTIVITETSHUSET DAGSLÄGER
Åk 4-6

När: Tisdagen den 30/7- Onsdagen den 31/7
Ni delas in i lag och ställs inför roliga utmaningar. Vi bjuder på lunch och fika!
Aktiviteten är kostnadsfri! Anmälan krävs, begränsat antal platser.

AKTIVITETSHUSET
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AKTIVITETSHUSET ÅKER TILL BOUNCE!
Ålder 7-17 år

När: Torsdagen den 1/8. Samling på Aktivitetshuset 13.30 efteråt äter vi tillsammans på Aktivitetshuset.
Aktiviteten är kostnadsfri! Anmälan krävs, begränsat antal platser.

LÄGER PÅ VEN!
Åk 4-6

När: 6/8-8/8
Detta läger kommer att tillbringas på ön Ven utanför Landskrona. Lägret pågår i 3 dagar. Ni kommer 
delas in i lag som kommer att ställas inför en hel rad olika tävlingar och utmaningar tillsammans. 
Lägret är kostnadsfri! Anmälan krävs, begränsat antal platser. 

FÖLJ MED TILL UPPZONE MED AKTIVITETSHUSET!
Ålder 7-17 år

Följ med och klättra i en höghöjdsbana med Aktivitetshuset i Åhus. Vi kommer att avsluta turen med 
glass i Åhus.
När: Onsdagen den 14/8 kl 9.30- ca 18.00
Var: Samling på Aktivitetshuset för att sedan ta taxi till Åhus.
Aktiviteten är kostnadsfri! Anmälan krävs, begränsat antal platser.

ÖPPEN VERKSAMHET
Åk 7-17 år

Vi kommer ha Aktivitetshuset öppet under en del fredagar 
under sommaren.  

De dagarna är följande:
28/6 19.00-23.00
5/7 19.00-23.00
12/7 19.00-23.00
2/8  19.00-23.00
9/8 19.00-23.00
16/8 19.00-23.00

Vid frågor kontakta 0415-378178 eller 
aktivitetshuset@horby.se.

Anmälan till Aktivitetshusets aktiviteter görs genom ifylld 
blankett som lämnas till personalen på Aktivitetshuset. 
Blanketter finns att hämta på Aktivitetshuset eller på 
hemsidan www.horby.se/aktivitetshuset
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FRISIMSVECKA!
Ålder: 6–15 år

När: Vecka 29, 15–18 juli

Tycker du att det hade varit roligt att lära dig simma frisim (crawl)?
Nu kan du som är mellan 6–15 år lära dig simma frisim under en vecka på sommarlovet.
Ringsjö Simklubb erbjuder dig 4 dagars frisimträning under en vecka (måndag-torsdag). 
Vi kommer att ha 3 grupper som delas in i efter lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. 
Alla som deltar i frisimsveckan får en T-shirt med tryck. 

Förkunskapskrav: Du behöver kunna simma minst 50-100m.
Anmälan: Senast den 23 juni via mejl eller sms. 

Tid: 17.00-18.00
Plats: Lågedamsbadet i Hörby
Kontakt i verksamheten: Jeanette Huasson eller Lucas Huasson 
Tele: 0702–192104, 0722-179521
Mail: kansliet.rsk@gmail.com

RINGSJÖ SIMKLUBB

Ålder: 0-9 år i föräldras sällskap 
          från 10 år

När: 7/7 kl 10.00- 14.00 

En heldag på badet för både barn och föräldrar där tanken är att man ska umgås med familj och vänner. 
Riktat till alla barn i olika åldrar som bor i Hörby kommun. Anledningen till att vi kallar det för en 
familjedag är för att om man är yngre än 10 år så måste man ha med sig en vuxen för att få besöka ba-
det. Detta är ur ett säkerhetsperspektiv och därför ser vi gärna att föräldrar till barnen också medverkar 
under dagen. Under dagen kommer Friskis & Svettis att hålla i barngymnastik, dans, ansiktsmålning 
samt en hinderbana. 

LÅGEDAMMSBADET OCH FRISKIS&SVETTIS
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SOMMARTENNISKUL!
För dig 7–13 år

Vecka 27, 1–4 juli

Aktiviteten är dagligen måndag-torsdag med lunch. Vi spelar tennis varje dag samt hittar på andra roliga 
aktiviteter. En dag åker vi med minibuss till Hörby Ringsjöstrand för att bada, spela minigolf, beachten-
nis, äta glass (gratis) mm. 

Deltagare från Höör samlas på Jeppavallen i Höör, kl. 09.45 för transport till Hörby. Här finns totalt 8 
platser. 

Tid: 10:00-14:00
Plats: Hörby, Tennisanläggningen Idrottsgatan 8
Kontakt: Fredrik Tuvesson
Tele: 0735–996 880
Mail: fredrik.tuvesson@hhtk.se

HÖRBY-HÖÖR TENNISKLUBB

HÖRBY FF
SOMMARFOTBOLL MED HÖRBY FF PÅ HÖRBY IDROTTSPLATS
Ålder 6-15 år

När: 5/8-7/8 Uppdelat i två pass kl.  9-12 och 13-16

Gruppindelning kommer att ske efter anmälan.
Anmälan till kansli2@horbyff.se senast 20190719
Vid frågor kontakta Linda Persson, Ordförande Hörby FF via e-post linda.et.persson@gmail.com
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Ålder 8-12 år

Du som gillar att ha superroligt, ska absolut läsa detta

Vi erbjuder dig utflykter, bad, lek och två heldagars aktiviteter och massor av andra skojigheter. Vi har 
inga som helst krav, det ända är att du ska vara bered på att ha riktigt kul!

• IK Lågans sommarkul pågår vardagar under vecka 25 (ej midsommarafton) och 26
• Aktiviteter pågår mellan 10-16 kring Lågehallarna
• För barn och ungdomar som är födda mellan 2007-2011.
• Vi badar varje dag på Lågedamsbadet
• Vi gör två törre utflykter per vecka
• Anmälan sker på denna länk https://forms.gle/b8GyNRecHCk8H5XZ9
Frågor kontakta Johannes Rosvall på johannes.rosvall@iklagan.com eller 0703-442536

Ålder 9-12 år

När: 13-16 augusti

Vi åker till Friluftsgården Hoppet i Vemmentorp tisdagen den 13 augusti och stannar till fredag den 16 
augusti. Lägret är helt gratis!

Tillsammans har vi några spännande dagar med roliga aktiviteter för alla barn mellan 9-12år, välkomna 
med er anmälan! OBS begränsat antal platser, vi meddelar om ert barn kommit med.
Vi samlas vid aktivitetshuset i Hörby tisdagen den 13 augusti kl. 12.00 och är hemma igen fredagen den 
16 augusti ca kl. 14.00   
    

Du tar med:
• Påslakan, lakan och örngott
• Badkläder
• 2 handdukar
• Kläder för utomhus/inomhusbruk
• Tandborste och toalettartiklar

Lägret ordnas av Folkhälsa/Förebyggandeenheten och Aktivitetshuset i Hörby.
Ring eller mejla oss gärna om Du vill veta något mer!
Caroline Folkhälsa/Förebyggandeenheten caroline.johnsson@horby.se / 0415-37 85 58 

IK LÅGANS SOMMARKUL 2019!

SOMMARLÄGER
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SOMMARBOKEN
Ålder: 0-18 år
Även i år kan du vara med i bibliotekets Sommarboken. Läs på vilket sätt du vill; pappersbok, ljudbok, 
e-bok eller Daisy-bok eller att någon läser högt för dig. Du läser sex böcker. Sedan skriver du och 
berättar vad du tycker om respektive bok, och lämnar det på biblioteket senast 31 augusti. Då får du en 
bok som tack för besväret. Sommarboken är till för både barn och vuxna. Avslutningsfest för alla Som-
marboksbarn blir det lördag 7 september 13.00. Se ståuppföreställnignen En klok boktok, och givetvis 
lottar vi ut fina priser bland dem som kommer.

Hörby bibliotek, Vallgatan 7, 242 31 Hörby
Telefon: 0415-37 84 50. Mejl: biblioteket@horby.se. På webben finns vi på www.snokabibliotek.se. 
Du hittar oss också på facebook och på Instagram.

Biblioteket har öppet följande tider:
Måndag-onsdag 12.00-19.00
Torsdag 10.00-19.00
Fredag 12.00-17.00
Lördag 10.00-14.00
Meröppet alla dagar 07.00-22.00 (fråga personalen om du vill veta mer)
Ändrade öppettider på sommaren och i samband med storhelger.

HÖRBY BIBLIOTEK

Ålder: fritt
När: 10/7 och 11/7 kl. 10-16

Kom och bygg och pyssla ihop massa saker för att kunna smycka vår by. Kontakta och 
registrering: Angela Spencer 070 210 2095 angela_spencer@hotmail.com Anmäl dig minst 1 
vecka innan aktiviteterna så att vi kan förbereda material etc.

ASKERÖDS BYGDEFÖRENING
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TIPSPROMENAD MED SKATTJAKT I ÖSTRA SALLERUP
Ålder: fritt

När: 15/6, 13/7, 17/8 12.00-15.00

Se kyrkbyn Östra Sallerup med historiska glasögon. Barn som går hela rundan får en liten 
belöning och vuxna med alla rätt vinner guidad tur.
Arrangör: Kulturhuset i Östra Sallerup

HÄMTA DIN SKATT
Ålder: fritt

När: 11/5, 15/6, 13/7, 17/8 12.00-15.00

Skattjakt för barn i 1600-talspark. Ladda ner karta och anvisningar på www.karlxistenar.se. Leta 
bokstäver när ni vill. Hämta skatt i samband med tipspromenaderna. Kartor finns även i Jöns 
Henrikssons utställningsrum i Kulturhuset.
Arrangör: Kulturhuset i Östra Sallerup

EKERÖDS POWER FESTIVAL - TRACTORPULLING
Ålder: fritt

När: 26/7 19.00-21.30
        27-28/ 11.00-16.00 – vid Ekerödsrasten

Ekeröd Power Festival. Modifierade, Farmstock och Hotfarm. Utställning med veterantraktorer, 
jänkebilar och veteranmopeder. Marknadsgata med knallar. Stor barnhörna med hoppslott och 
annat kul. Camping på området. Fredag 100 kr, lördag 200 kr, söndag 200 kr, Helg 400 kr. 
12-15 år halva priset. Under 12 år gratis. Parkering 20kr. Betala gärna med kort eller swish.
Arrangör: Svenska Tractor Pulling Klubben

MER SOMMARSKOJ I HÖRBY KOMMUN
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