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Hej!
Vi vill att du och alla andra barn och 
ungdomar i Gävle ska ha ett härligt 
sommarlov. Därför har vi samlat 
många tips på aktiviteter där du kan 
uppleva något nytt och roligt och 
kanske träffa nya kamrater.

Sommarlovtips ges ut av Kultur & 
fritid -  Gävle  kommun - i  samarbete 
med bl. a ideella  föreningar, 
 organisationer och lokala företag. 
Broschyren delas ut till alla skolelever i Gävle kommun från 
6 år till åk 9. Det är din lärare som delar ut broschyren i 
klasserna. Den finns också att hämta på Gävle Turistcenter 
och på biblioteken.

Det kan tillkomma fler aktiviteter efter att broschyren 
tryckts, se dem och bläddra i broschyren digitalt på 
 www. gavle.se/sommarlov

Vid frågor hör gärna av er till: Sergio Manzanares, Kultur & 
fritid, Gävle kommun Tel 070 084 02 59 eller skicka e-post 
sommarlov@gavle.se

Skulle du vilja ha hjälp att översätta något i broschyren, 
välkommen till Gävle kommuns kundtjänst, Drottninggatan 22, 
Stadshuset, vi erbjuder service på flera språk.

P.S. En hälsning till alla föräldrar - se över barnens 
 försäkringsskydd under lov/ledighet. 

Innehåll med reservation för vädrets makter och tryckfel
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Hyr flytväst hos 
oss!
Kom till oss på brandstationen om du vill hyra flytväst. Besökstid  
kl 8-17 mån-fre. Vi finns på Hamntorget 8, mitt emot Gävle Central. 
Det kostar 20 kronor att hyra en flytväst. Ta med  legitimation och 
betala gärna med jämna pengar. Du får ha flytvästen i max sju dagar.  

Vi har flyt västar för alla vikter - från tre kilo och uppåt. 

Gästrike Räddningstjänst, Hamntorget 8, Gävle,  
tel 026-17 96 53 (mån-fre kl 8-17), övrig tid  
tel 026-17 96 59 gastrike.raddning@gavle.se

Foto: Veronica Thuresson
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Sjösportläger
I samarbete med tre föreningar som bedriver 
sjösport genomför Kultur & fritid Gävle dagläger 
i Hillevik. Du får prova på olika saker som har 
med sjön att göra bl.a. segling, paddla kanot, 
vattenskidåkning. 
Du skall kunna simma 200 meter för att få 
vara med. 
En enklare lunch serveras varje dag. Buss avgår 
varje morgon från Fjärran Höjderbadet kl 8.30 
och åter från Hillevik kl 15.00. 
Ålder: 10-15 år. Plats: Hillevik. 
Kostnad: 500 kr/läger
Arrangörer: Gävle Sjöscout, Gefle Kanotklubb, 
Gävle Vattenskidklubb och Kultur & fritid Gävle.  
Datum: Läger 1, 19 - 28 juni (ej 23/6 och lör-sön)
Läger 2, 29 juni - 7 juli    (ej lör-sön)
Anmälan: sjalvservice.gavle.se/sjosport  
eller kontakta Gävle kommuns kundtjänst för 
hjälp att skriva ut anmälningsblankett. 
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Sommarsimskola
Svenska Livräddningssällskapet - Gävle Sim och Liv
Vi har simskola på Fjärran Höjderbadet 
All information finns på vår hemsida: www.slsgavleborg.se  
Välkomna! 

Badplatser 
Hitta en ny favorit 

i sommar - se
www.gavle.se/bad
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Stora härliga gräsytor
Ni kan bada både ute och inne
Vi har lekplats, hinderbana  
med klättervägg

www.�arranhojderbadet.se
Tel 026-600 500   www.fjarranhojderbadet.se

Fjärran Höjderbadet
Bada varmt & nära! 

För information om öppettider, priser, säsongskort
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Fjärran-
doppet

Fjärrandoppet

Fjarran Höjderbadet i samarbete med Svenska livräddningssällskapet,  
Gävle Kanotklubb, Friskis och Svettis, Gävlegrodorna,  
Gävle Simsällskap och Harnäs Skutskärs simsällskap

Anmäl  
på webben eller  

direkt på 
plats

Var med i Gävles roligaste  
simlopp!
På Fjärran Höjderbadet
Söndag 20 aug kl 14

• Vi simmar 12 m i lilla bassängen, 20 eller   
40 meter i stora bassängen.

• Alla får medalj och fika!
• Prova på kajak, dykning, gympa, livräddning...
• Uppvisningar och överraskningar!
• Ingen tävling eller tidtagning
• Kostnad: 50 kr
 
OBS! Alla barn under 12 år måste vara i sällskap  
med en vuxen. Fri entré för medföljande anhöriga

För barn mellan 6 till 13 år
Anmälan görs på www.fjarrandoppet.se

Gymnastik/parkourläger
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Gymnastik/parkourläger
Gymnastikläger  
eller Parkourläger
Välkommen på gymnastik- eller parkourläger hos Gefle gymnastikförening! 
Vi riktar oss till dig som inte tidigare provat på gymnastik eller parkour.
Ni kommer att få prova på truppgymnastik, artistisk gymnastik (AG) och 
trampolin. Begränsat antal platser, först till kvarn. 

Ålder: Gymnastikläger 6-12 år,             Parkourläger 6-15 år 
Datum: Gymnastikläger måndag och tisdag vecka 25 eller vecka 26.
                 parkourläger onsdag och torsdag vecka 25 eller vecka 26.
Tid: kl. 9-15 
Plats: Gymnastikens hus, Utmarksvägen 1 i Gävle 
Kostnad: 700 kr för två dagar . I priset ingår lunch och mellanmål.
Anmälan senast 31 maj: På www.geflegymnastik.se  Anmälningsdatum 
gäller. Anmäl ev. allergier i anmälan 
Kontakt: Sportchef, sportchef@geflegymnastik.se 

www.geflegymnastik.se
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Njut av Gävles ”pärla” Limön. Du åker med båten och 
ledare ut och deltar i aktiviteter under hela dagen. 
Vi badar, fiskar, paddlar, pysslar, går på äventyrs-
vandring & mycket mer. Vi samlas varje morgon 
måndag – torsdag kl 7.45 vid kajen Limöbåten och 
 återkommer kl 15.45. (reservationer för Limöbåtens 
turlista 2017)

Datum: V.25 19/6 - 22/6    V. 26 26/6 - 29/6
Tid: 7.45-16.00
Kostnad: 500:- för Unga örnar medlemmar 
600:- för icke medlemmar 
Ålder: 6-16 
Anmälan: 026-122244 
Kontakt: Ulrika Jidåker, 0703527759,  
uobrynjan@gmail.com 

Vi lägger ut alla våra aktiviteter på vår hemsida 
www.brynjan.com och facebook. 

Arrangörer: Unga örnar Bomhus, Ftg Brynjan/Zebran.  

Limö 
 sommarkollo 

10



Anmälan: travskolan@gavle.travsport.se 
Frågor: elina.ruth@gavle.travsport.se eller telefon 073-726 22 93. Vill du veta 
mer gå in på vår hemsida, www.gavletravet.se, läs  travskolan eller  Facebook. 

15-16 juni Kl 8-16. Två körtillfällen 
per dag, stall- och hästskötsel. Inga 
förkunskaper krävs. Pris: 1000 kr 
frukt, lunch och mellis ingår. 

19-20 juni  Kl 8-16. Två körtillfällen 
per dag, stall- och hästskötsel. Inga 
förkunskaper krävs. Pris: 1000 kr 
frukt, lunch och mellis ingår. 

21 juni Kl 10-11.30. För dig som vill 
prova på att rida monté. Ridvana 
krävs. Pris: 200kr

21 juni Kl 13-14.30 För dig som vill 
prova på att köra ponny. Inga för-
kunskaper krävs.
pris: 200kr

17-18 augusti Kl 8-16. Två körtillfällen 
per dag, stall- och hästskötsel. Inga 
förkunskaper krävs. Pris: 1000 kr 
frukt, lunch och mellis ingår. 
Hitta till oss: 
Vi ligger inne på Gävletravets 
 område. Åk in genom huvud-
ingången mittemot Gavlerinken och 
håll till höger inne på travområdet. 
Stallet ligger bredvid Estraden.

Travskolan Gävletravet  

Två dagars körläger

Prova på körningTvå dagars körläger

Två dagars körläger

Prova på Monté
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Ridläger Gävle Fältrittklubb

DAGRIDLÄGER 

V. 25 19-22 Juni , mån-tor kl. 8-16

För dig som kan rida i alla gång arter 
och hoppa enklare hinder. Ridning 
och teori, lunch och fika ingår.

Ridlägret innehåller hoppning, 
dressyr och markarbete. Rida ige-
nom en bäck samt testa att rida i 
western sadeln. Uppvisning sista 
dagen kl 14:00. 
Lägeravgift: 2500 kr

KVÄLLSDRESSYRKURS 

V. 25 19-20 juni, mån och tis kl 18-21.

För dig som vill fördjupa dig inom 
dressyren.

Ridlägret innehåller: Sitsträning 
och individuell utveckling. Två 
grupper med max 6 st per grupp. 
Efter  avslutat ridpass fikar vi 
tillsammans.
Lägeravgift: 900 kr fika ingår

KVÄLLS MARKARBETE/ 
HOPPKURS

V. 26 26-27 juni, mån-tis kl 18-21

Första dagen markarbete fokus 
på vägar, tempo och sitsen. An-
dra dagen hoppning, hoppa olika 
linjer och avslutar med att hoppa 
enklare bana. Två grupper max 
6 st per grupp. Efter avslutat 
ridpass fikar vi tillsammans.
Lägeravgift: 900kr fika ingår

MINIRIDLÄGER 
LÄGER 1 

V.26 26-27 juni, mån-tis kl 13-16

För dig som precis börjat rida och har 
provat att skritta och trava.

Lägret innehåller en massa skoj, 
 ridning, teori och fika. Önskvärt är 
att en vuxen kan vara med och leda.
Lägeravgift: 700 kr fika ingår

Gävle Fältrittklubb
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Ridläger Gävle Fältrittklubb

LÄGER 2

V.26 28-29 juni, ons-tor kl 13-16

För dig som precis börjat rida och har 
provat att skritta och trava.

Lägret innehåller en massa skoj, 
 ridning, teori och fika. Önskvärt är 
att en vuxen kan vara med och leda.
Lägeravgift: 700 kr fika ingår

HYR HÄST 

V.26 28 juni, tor ca kl 16.30 – 17.30

För dig som kan rida själv.  
Vi tar en tur i spåret och sedan rider 
vi självständigt med  vägledning. 

Pris: 200 kr

TRAIL/WE TRÄNING

V.26 28 juni, tor kl 18 – 19
Passar dig som kan rida själv och vill 
prova på något nytt eller har ridit 
detta förut.

Pris: 200 kr

RIDLÄGER MED ANNIKA 

V.26 fre em från kl 17 – sön fm till 
kl 12
För dig som kan rida själv i alla 
 gångarter och som söker en lätt och 
mjuk känsla i ridningen.

Ej övernattning
Pris: 1 900 kr

För nya medlemmar tillkommer 
medlemsavgift på våra sommarlä-
ger, 205 kr junior och 315 kr senior, 
olycksfallsförsäkring ingår.  

Anmälan med e-post till  
info.gfrk@telia.com Därefter får du 
en blankett för bindande, skriftlig 
anmälan.

Välkommen med din anmälan

G-lädje F-amiljärt R-ogivande K-valité

Ridläger 2017
Foto: Maria Löfman
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Ålder: 6-19 
Datum: 19-22 juni 
Tid: 9-15 
Plats: Gävle Konstcentrum 
Kostad: gratis

Art Camping är ett konstläger till-
sammans med fristadskonstnären Issa 
Touma och  Konstcentrums personal. 
Under fyra dagar skapar vi till sammans 
i ateljé och i parken utanför och  veckan 
avslutas med en utställning! Inga 
 förkunskaper krävs utan kom som du är 
och ha en rolig vecka med oss.

Anmälan: matilda.svensson@gavle.se  
026-179360, 070-1675500  
Senast 2017-06-12  
www.gavlekonstcentrum.se

Foto från Art Camping 2016,  
Issa Touma

ART  
CAMPING

Gävle Konstcentrum
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Frii-
drotts-
skola

Sommarfriidrottsskola
Nu har du chansen att prova på friidrott, t.ex. löpning, längdhopp, 
höjdhopp,  kulstötning m.m. Vi kommer också att ha mycket lek och 
tävlingar på skoj. Ledare är några av Gefle IF:s äldre ungdomar.

Ålder:  Födda 2005-2010 (åk 1-5) 
Plats:  Gunder Hägg Stadion, Gavlehov 
Datum: v 25: 19-22 juni v 26: 26-30 juni v 33: 14-18 augusti
Tid:  09.30-14.30
Avgift: v. 25:450 kr, v.26 & 33: 625 kr
Mat: Lättlunch ingår
Anmälan: kansliet@gefleif.se, 026-54 55 50

Information: Mer information om vår verksamhet hittar du på vår 
hemsida www.gefleiffriidrott.se samt tel. 026-54 55 50

Arrangör: Gefle IF Friidrott
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Orienteringsläger
Gävle Orienteringsklubb 
arrangerar dagläger med  
skattjakt, mossfotboll, terräng-
bana (SportIdent), tips runda, ev. 
bad, lägerstafett, övernattning 
med grillning (frivillig, natten 
tisdag-onsdag). Orienterings-
banor kommer att anpassas efter 
färdighet hos ungdomarna så att 
alla känner sig säkra och tycker 
att det är kul. 

Ålder: 9-12 år simkunnig 
(max 25 barn). 
Datum: 14-16 augusti         
Tid: kl 9-15    
Plats: Gävle OK:s klubbstuga 
(Hemlingby, vägen mot Sjö-
torp).
Kostnad: 800 kr per barn.
Mat: Gävle OK ordnar lagad 
lunch och mellanmål varje dag. 
Ledare: Vuxen ledare sköter 
mathållning, ungdomar 13-16 år 
sköter orienteringsträning 
Kontaktperson: 
Patrik Ottoson, 073-988 55 41, 
 
Anmälan: senast 2 juni till
patrik.ottoson@gmail.com

www.gok.se
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I sex härliga dagar, badar, paddlar, grillar, sover vi i tält, myser och har 
 himla kul helt enkelt. Låter detta som något du vill vara med på ska du 
anmäla dig snarast. Resa, mat och sovplats ingår i priset. 
Begränsat antal platser.

Ålder: 6-16 år.  
Datum: 31/7- 5/8   
Anmälan: uogavleborg@gmail.com 
Kostnad: 750 kr för Unga Örnar medlemmar. 900 kr för icke medlemmar. 
Medlemskap kan göras på www.ungaornar.se

Frågor: Mikael Hollsten 070-560 71 92, Robin Andersson 073-631 31 72 
Ulrika Jidåker 070-352 77 59.

Arrangör: Unga Örnar. 

Sommarläger Mållångstad 
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Baseboll - prova på

Kom och prova på baseboll
Häng med på Gefle Baseboll och Softboll Club sommarskola. Du får låna 
basebollutrustning men  pojkar ska ha suspensoar. Fotbolls skor och långa 
byxor  rekommenderas. Under sommarskolan ordnas  lättare mellanmål. 
Tider för sommar skola och träning finner du på www.geflebaseboll.se

Ålder: 10-16 år   
Plats: Sätravallen. 
Datum: 19/6 - 22/6 
Tid: 9.30-13.00 
Kostnad: 300 kr för 4 dagar eller 100 kr per dag.   
Anmälan senast 19/6 till: 
ungdom@geflebaseboll.se  
Kontakt: Olof Agner, 070-738 73 83 (kvällstid och helger). 

Arrangör: Gefle Baseboll och Softboll Club. 

www.geflebaseboll.se. 
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Treffen SummerCamp

Är du sugen att göra mängder av aktiviteter under sommarlovet? Då 
är detta lägret för dig. Tycker du om att bada, spela fotboll, klättra 
 klättervägg, åka på utflykter? Vissa dagar kan starta med en stund tv-
spel, för att sedan ta vid med lite klättervägg och avslutas med ett bad 
på Fjärran Höjder. Vi brukar lägga upp dagarna efter deltagarnas behov 
och  önskemål. Ingen dag blir den andra lik. 
Vi träffas på fritidsgården Treffen  i Sätra varje dag kl 9, äter lunch vid 
kl 12 och avslutar dagen på Treffen kl 15. En dag under veckan håller på 
längre då vi åker på en utflykt t.ex. till Leksands Sommarland! 
Vi tar emot max 16 personer. Vi ser gärna att deltagarna är 12-19 år men 
undantag kan förekomma. Har du assistent är det inget hinder. Alla 
är välkomna. Vi strävar efter öppenhet, mångfald och tror på att ett 
 funktionshinder inte är ett hinder.

Datum:
19/6-22/6 (mån-tors)
26/6-30/6 (mån-fre)

Kostnad:  300 kr/1 vecka, 500 kr/2 veckor
Anmälan: info@treffen.se
Frågor: Jesse på Treffen tel 026-51 77 97
info@treffen.se

Arr: Fritidsgården Treffen, Kultur & fritid

Treffen SummerCamp - 
dagläger för barn i behov av särskilt stöd
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Ett härligt sommarlovsäventyr med bad, lek och idrott för barn i årskurs 
1-6. Du möter nya kompisar, har kul, massor av bad och får prova på olika 
aktiviteter. Vi åker nästan varje dag till Fjärran och badar.

Datum: Vecka 25(19/6-22/6 och Vecka 26(26/6-30/6)
Tid: kl. 9-15 varje dag. 
Plats: Testebovallens Idrottsplats & Hagaströms Idrottsplats 
Mat: Varje dag ingår en lättlunch som youghurt/kräm, smörgås  
eller varmkorv. Frukt och mjölk ingår i alla måltider.
Anmälan senast 21/5: www.sommarkulan.se. Ange om ditt barn kan 
 simma (utan simdyna) och ev. allergier eller annat vi behöver känna 
till. Har du inte möjlighet att anmäla via hemsida kan du anmäla via 
 respektive förening.
Betalning: Bekräftelse och inbetalningskort skickas ut efter anmälan och 
avgiften ska vara betald senast 14/6!
Avbokning: Om ditt barn inte kan delta måste du avboka till  
respektive lokal förening snarast.
Kostnad: 500 kr för en vecka, 750 kr för två veckor. I priset ingår också 
en fotboll, ryggsäck, vattenflaska och t-shirt. 

Arrangör: Sommarkulealliansen med Hagaaströms SK och Strömsbro IF

 Datum:  Plats:  Avgift:
19/6 - 30/6  Hagaström. 750kr
19/6 - 22/6  Hagaström  500kr
26/6 - 30/6  Hagaström  500kr
19/6 - 30/6  Strömsbro  750kr
19/6 - 22/6  Strömsbro  500kr
26/6 - 30/6  Strömsbro  500kr

Mer information:
Hagaströms SK   
kansli@hagastromssk.se  
026-19 79 66

Strömsbro IF   
kansli@stromsbroif.se  
026-10 32 38

www.sommarkulan.se

Sommarkulan
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Hoppborgslandet SKUTTIS kommer till Gävle!
Hela inomhushallen på Arena Testebo, Strömsbro, Norra Gävle är full av 
hoppborgar & rutschkanor. Hoppa, kryp och lek! 
Caféförsäljning och sockervadd!”  

Ålder: 0-13 år 
Datum: Torsdag 15/6 - söndag 18/6 
Tid: kl. 9.00-17.00 
Kostnad: 60kr/dag 
Plats: Arena Testebo, Strömsbro, Norra Gävle 

Kontakt: Thomas Östergren, 070-65 97 610,  
thomasostergren@hotmail.com

Arrangör: Strömsbro IF

Hoppborgslandet 
SKUTTIS 

För dig mellan 11-15 år
Vi bjuder på lunch, fika och roliga aktiviteter!

Ålder: 11-15 år.  
Anmälan: på www.gdesport.se
Plats: Södra Kungsgatan 40

Arrangör: Gävle kommun  
tillsammans med Gävle Dala 
E-sportsförening

Spelkollo
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Sommarläger i Mackmyra
brukspark 
 
Aktiviteterna är inriktade på slöjd t.ex. tovning, trådslöjd, trätäljning 
och plåtslöjd.Även bakning av tunnbröd och ett besök i smedjan är 
planerat. Mellanmål fm. och em. samt lunch ingår.

Syfte: Att låta barnen känna glädjen och tillfredsställelsen i att 
skapa med egna händer.
Aktiviteterna för dagen anpassas till rådande väder.

Tid: v. 31, måndag 31/7 - torsdag 3/8 kl. 09-15 (grupp 1)
        v. 32, måndag 7/8 - torsdag 10/8 kl. 09-15 (grupp 2)
Ålder: 8-10 år.
Plats: Mackmyra Brukspark

Deltagande är GRATIS och anmälan är BINDANDE. Vi kommer att 
ta ut en anmälningsavgift på 100 kr, som återbetalas efter lägrets 
slut, under förutsättning att man deltagit enl. anmälan.

Anmälan: Inger Henriksson tel. 070 673 05 75 eller  
nyrodder@hotmail.com 
Sista anmälningsdag: 9/7 2017

Arrangör: Gästriklands Hemslöjdsförening i samarbete 
med Bruksparkens Vänner.
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Hantverksläger
Keramik & Målarverkstad
Vill du skapa i lera, dreja eller måla  
då är du välkommen till oss på  
Sjömanskyrkan! Från 7 år.
Kostnad: 350 kr. Lätt lunch och  
material ingår i priset. 
Datum: 19-20/6  Tid: 9.30 – 15.00 
Ledare: Ulrika Bodin och  
Melina Fedko 
Anmälan och frågor till ABF 
tel 026-53 36 66 el 026-12 90 75.

 

Tennis i GTK Hallen 
Sommarlovserbjudande under tiden 12/6–20/8 spela 
tennis för 40 kr/tim/bana. Racket och bollar finns att låna. 
Ålder: 6-15 år 
Kontakt: Gefle Tennisklubb 026-10 78 70 
Se våra öppettider på vår hemsida www.gefletk.se
Arrangör: Gefle Tennisklubb
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Summer music 
camp 2017

GÄSTRIKEBYGDEN

Ett fantastiskt dagläger i  musikens tecken där  
vi avslutar veckan med att spela in  en skiva  
tillsammans.

Läger 1: 15-16 juni 2-dagarsläger, lågstadiet (500 kr) 
Läger 2: 19-22 juni 4-dagarsläger, högstadiet och gymnasiet (950 kr) 
Läger 3:  Läger 3: 26-29 juni, 4-dagarsläger, mellanstadiet (950 kr)

Frukost, hemlagad lunch och eftermiddagsfika ingår alla dagar

Plats: Rockskolan,  
Furugårdsvägen 6, Norrsundet. För dig som tar bussen från  
Gävle är det linje 25 som gäller!

Anmälan och frågor: rockskolan@abf.se  
eller 0297-228 15, Micke Hyvärinen  
070-402 86 76

Parkleken i Andersberg
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Parkleken i Andersberg

KOM OCH HA KUL MED OSS
på Parkleken i Andersberg
Vi träffas måndagar-fredagar kl 11-15 perioden 19 juni - 14 juli.
Öppen för alla barn 7-12 år, yngre barn är välkomna med föräldrar.

Samling: Vid Helges bakom Andersbergs centrum. Vi är ute vid fint 
väder och i Sporthallen eller Helges om det regnar.

Det kommer att finnas ledare som hittar på olika aktiviteter. 

Gratis, ingen anmälan! Kom och var med du också!

Kontakt: Anna Avagyan, 026642222, anna@helges.org

Arrangörer: Aktivitetshuset Helges, Gavlegårdarna, Hyresgästfören-
ingen, Kultur & fritid Gävle, Gävle Kommun och Studiefrämjandet.

Helges Aktivitetshus
Se www.helges.org
Öppettider sommaren:  
tisdag, torsdag, söndag  17.30–21.30. 

Onsdagar: Bad och olika aktiviteter/resor 
Anmälan sker på Helges, Rune Berglind 026-642222, 
rune@helges.org
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Teaterläger
Aktivitetshuset Helges   
 
   
Kom o spela teater på Helges i sommar!  
Under två veckor i juni sätter vi upp en  
föreställning tillsammans. Soliga dagar är vi  
ute o övar. 

Ålder: 10 - 15 
Datum: 19 - 30 juni 
Plats: Helges 
Kostnad: Gratis 
Tid: 10 - 13

Anmälan senast 15 juni: jeanette@helges.org 
 
Kontakt: Jeanette Bergström, 026 - 64 22 22

www.helges.org
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Parklek i Stenebergsparken 
Här finns våra ”parkleksvärdar” på plats och möter dig & dina barn. 
Här kan du leka och ha kul!
Gratis tillsammans med andra barn och vuxna! 
Datum: 2-6 juli, 9-13 juli, 16-20 juli, 23-27 juli
Tid: 11-16
Ålder: alla åldrar
Frågor: Ulrika Jidåker, 026-12 22 44, 070-352 77 59  
 
Se affischer på facebook eller hemsidan www.brynjan.com 
 
Arrangör: Unga örnar Bomhus  
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Livräddarkollo

Foto: Malin Anderud

BLI EN NIPPER
Gå på livräddarkollo i sommar!

Svenska Livräddningssällskapet Gävleborg kommer under v.33 att  
erbjuda barn mellan 9-13 år att träna och leka  för att bli en nipper.  
Under kursen kommer vi att b.l.a träna livräddning, lära oss att 
agera vid nödsituationer både på land och i vatten, träna beachflag, 
brädträning, bada och ha kul.

Datum: v.33  14-18/8 mellan 10.00- 15.00.
Plats: Fjärran Höjderbadet samt en del stränder.
Ålder: 9-13 år
Krav på deltagarna: Simkunnighet 50 m.
Kostnad: 550 kr. I priset ingår en lättare lunch samt en T-shirt.
Anmälan senast 19/6:  www.slsgavleborg.se
Kontakt: Henrik Tengqvist, 0733-622311, henrik.tengqvist@gavle.se
Arrangör: Svenska livräddningssällskapet Gävleborg
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Lägret är för barn och ungdomar mellan 7-14 år. Inga förkunskaper 
krävs, den som inte har hcp kommer att bli utbildad och erhålla 
Grönt Kort efter lägrets slut.

När: Välj mellan v. 25 (mån-tors) v. 26 (mån-fre)
Var: Gävle Golfklubb. Vi träffas i teorisalen i ”juniorstugan” bredvid 
parkeringsplatsen varje dag. Klockan: 9.00 – 15.00 alla dagar.
Pris: För vecka 25 - 1250 kr. För vecka 26  - 1450 kr
Vad ingår? Träning, övningsbollar, spel på banan, lunch och frukt.
Anmälan: gör du på hemsidan, www.PQGävle.se och klicka på 
”Golfkurs”. Vi bekräftar dock platsen först när ni betalat in avgiften 
till bankgiro 270-2967. Märk betalningen med barnets namn och 
personnummer.
 
Information: PQ Gävle (drivs av bolaget Momentum Golf).  
Tel 026-12 14 10. E-post per@momentumgolf.se
Hemsida www.pqgavle.se
 
Välkommen med din anmälan!
Per, Jonas, Kasper och Fredrik

Sommarläger på Gävle golfklubb

Välkommen att spela golf på Gävle Golfklubbs pay and play bana!
Inga förkunskaper och medlemskap krävs utan vem som helst får spela. 
Avkoppling för hela familjen eller kompisgäng. Har ni inga klubbor får ni 
hyra det av oss. Banan är på 9 hål, och det tar ca 2 timmar att gå runt. 
För mer information kontakta våran golfshop tfn 026-12 14 10
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Fiskecafé
Öppet: 3/7 – 28/7
måndag-fredag kl 17-23 

Här kan du låna allt inom fiske, 
vid dåligt väder kom gärna in 
och låna dator m.m. Utflykter 
och materialbygge. Fiskekunnig 
personal finns på plats. 
Ni finner oss i f.d. Mötesplatsens 
lokaler i källaren på Sjöman-
skyrkan (ingång från ån). 
Arr: Fritidsgården Treffen.

Fiska mitt i  
stan i sommar!
Gavleån bjuder på fint fiske mitt 
i centrala Gävle. Det är gratis 
om du fiskar nedströms Ström-
dalens kraftverk. För att  fiska i 
Gavleån finns vissa regler som 
du måste följa. Därför krävs det 
att du alltid har med dig  
fiskekortet som ett bevis på att 
du tagit del av de fiskeregler 
som gäller. Fiskekort kan  
hämtas helt gratis hos Berras 
Sportfiske, Gävle Fiskredskap, 
Najc, Gävle kommuns kund-
tjänst eller via www.gavle.se/
gavlean. Du bör också rappor-
tera om du fått fisk. Det gör du 
på samma platser som du hämtar 
fiskekortet på eller direkt på 
hemsidan. 

www.gavle.se/gavlean  
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Vildmarksläger i Smörnäs
Friluftsfrämjandet i Gävle arrangerar återigen Vildmarksläger i Smörnäs! 
Lämna bekvämligheterna hemma för att testa på att leva i vildmarken! 
Vi sover i tält eller, om man känner sig modig, i vindskydd eller under bar 
himmel. Vi badar, fiskar, och har det roligt samtidigt som vi lär oss saker 
som kan vara bra att kunna ute i naturen. Om kvällarna grillar vi marsh-
mallows och leker lekar runt lägerelden. Sedan packar vi ihop tälten och 
lämnar lägergården för att bege oss ut på en hajk över dagen eller för en 
natt eller två. Då ger vi oss ut på äventyr i kanoter och paddlar över sjöar 
och ner för forsar.  Ta med dina kompisar eller träffa dem här! Kom på 
Vildmarksläger i Smörnäs och upptäck vad naturen har att erbjuda! 

Årets Vildmarksläger går av stapeln mellan den 7/8 och 13/8

Lägret för dig mellan 8-9 år startar kl. 10 den 7/8 och slutar 9/8
Ni bor inomhus med ledare och gör alt dem äldre gör men lite mindre
Lägret för dig mellan 10-15 år Startar kl. 10 den 7/8 och slutar 13/8. 
Ni sover ute hela veckan
Kostnad för Veckolägret är 1600:- och för det korta lägret 600:- 
Frågor om lägret besvaras av Lägerchef:Ari Sorsa 070-3206210 alt 
at.sorsa@gmail.com
Anmälan senast 30/7 på: http://www.friluftsframjandet.se/regio-
ner/malardalen/lokalavdelningar/gavle/
Arrangör: Friluftsfrämjandet
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Biblioteken

Gävle bibliotek  www.gavle.se/bibliotek

Ha kul på biblioteket!
På biblioteket kan du läsa, rita, leka, mysa och träffa kompisar. Vi har 
spel, pussel, datorer m.m. Och massor av böcker! – Spännande, roliga, 
läskiga, knasiga - fakta, tecknade serier, manga, på olika språk, tidning-
ar och mycket mer för alla humör, smaker och intressen. Vill du hellre 
lyssna så kan du låna ljudböcker. Vi har även filmer och TV-spel som 
går att låna om du har fyllt 15 år, annars måste du ha en vuxen med för 
att få låna. 
På www.helgebiblioteken.se finns sidor för barn och unga med boktips 
och länkar till roliga sajter.

Stadsbiblioteket har öppet alla dagar och biblioteken i Andersberg 
och Sätra har öppet hela sommaren. Håll utkik efter saker att göra på 
sommarlovet i Andersberg och Sätra. Biblioteken i Bergby, Bomhus, 
Forsbacka, Hedesunda, Hille och Valbo har stängt i juli men annars 
öppet som vanligt. 
Öppettider och telefonnummer finns på www.gavle.se/bibliotek

För dig mellan 7 och 16 år
Sommarboken! Läs tre valfria böcker – få en i present! 
För att vara med anmäler du dig på ditt närmsta bibliotek. Du får en 
blankett där du fyller i vilka tre böcker du läst, vad du tyckte om dem 
och sätter betyg. Ljudböcker går också bra. Du lämnar in din blankett 
i slutet av sommaren och får då välja en bok i present. Sommarboken 
startar 1 juni och pågår till 31 augusti. 

Biblioteken i Gävle önskar dig  
en skön lässommar!
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LimönBiblioteken

Gävle bibliotek  www.gavle.se/bibliotek

Ta båten i Gävles skärgård
Info samt tidtabell hittar du på  
www.gavle.se/limobaten eller  
Gävle turistcenter 17 71 17.

Semester på skärgårdsön Limön
En perfekt plats för en minisemester i havsmiljö nära Gävle. Boka en 
övernattning i någon av de tre mysiga lägenheterna på skärgårdsön 
Limön. 
Du hittar information om stugorna på www.gavle.se/limon eller på visitgavle.se 
där du kan boka direkt på nätet.
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Hemlingby friluftsområde är Gävles största 
rekreationsområde. Det ligger tre kilometer 
söder om centrum. Här finns motionsspår, 
grillplatser, restaurang, bastu och minigym, 
ett kapell, raststugor, teambanor och en 
naturstig. Gästrikeleden passerar också 
genom området. För de mindre barnen finns 
området ”Inte nudda marken” och upplevel-
sespåret ”Storskogen”. I Hemlingby kan du 
bekanta dig med kaniner, höns, får och bin 
och ardennerhästen Berta. 
Här finns ett mountainbikespår 2,5 km, start 
vid Spårcentralen och boulebana vid Spårcen-
tralen, hyr klot i Hemlingbystugan.
I Hemlingby kan barn och vuxna beställa åk-
turer med fyrhjuling och vagn (grupper minst 
8 pers), Hästen Berta (semester 22/6 – 31/7)
Info och bokning: Lasse tel 070-314 33 85.

www.gavle.se/hemlingby

Hemlingby 
friluftsområde
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Fiskeskola

FISKESKOLA!
Vi lär ut grunderna i fiske och vilka 
beten som används. 

Kläder efter väder, hellre för mycket  
än för litet.

Vi grillar korv med bröd och dryck 
som ingår samt metspö och drag.

Datum: Måndag 19/6 kl 13.00–19.00 
Ålder: 8 till 15 år
Plats: Harnäsbadet i Furuvik vid sjön Trösken, buss 501,  
avgång Harnäsbadet
Kostnad: 100:-
Anmälan/frågor: namn, adress, mobilnr, ålder till  
rhumling@hotmail.com Betalning på plats (kontant eller Swish)
Arrangör: Tröskens Fiskevårds Förening, http://troskenfvf.se/
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Fotbollsskola Hille  

Hille IF:s fotbollsskola 2017
 
Vecka 25 den 19-22 juni är det dags för 
Hille IF:s populära fotbollsskola på Hille IP

Vi vänder oss till alla unga tjejer & killar födda år 2004-2009.
I fotbollsskolan får du och dina kompisar öva tillslag, göra teknikbanor, 
spela matcher och i allt detta hitta nya vänner.
Ett sätt för dig att ha kul tillsammans med andra fotbollstokiga. 
Du som aldrig har spelat fotboll är också välkommen!

Det blir fyra dagar fotboll, varvat med andra spännande  
aktiviteter, mellan kl. 9-14.30 varje dag. SISU idrottsutbildarna 
kommer att medverka under veckan.

Utöver fotbollsskola ingår mellanmål, lunch samt ett spelarpaket  
med fotbollsskolans tröja, fotboll samt vattenflaska. 

Anmälan senast den 12 juni via Hille IF´s hemsida,  
http://idrottonline.se/HilleIF-Fotboll/

Deltagavgiften är 600 kr, sätts in på bankgiro: 5271-7931  
senast den 13 juni.

Kontaktperson: Petra Hultén hultens@telia.com Tfn: 076-777 23 94 
Ove Lindholm ob.lindholm@gavlenet.se Tfn: 070-397 47 17

Välkommen med din anmälan! 
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Sommarloppet
Lördagen 17 juni kl. 11.00-14.00
Kom och ha kul tillsammans! Spring, gå, hoppa, kryp!
Alla deltagare får medalj, badbiljett, hamburgerbiljett, festis, bulle och 
piggelin! 

Ålder: 0-11 år 
Plats: Testebovallen, Strömsbro, 
Norra Gävle 
Kostnad: 150kr 
Anmälan: Betala in avgiften på  
150 kr till Strömsbro IF:s plusgiro:  
48 22 89 - 6 eller swisha till  
123 097 01 03. Ange ” Sommarloppet”, 
namn, födelseår.  Inbetalningen 
 räknas som anmälan. Vi skickar  
ingen bekräftelse. 

Nummerlapp: hämtas på 
 Testebovallen torsdag 15/6  
14.00-19.00. Därefter 18/6 men  hämta 
gärna i förväg för undvika köer.
 
Starttider: (samling senast 30  min 
före start)
12.00 födda 2013 & yngre (800meter)
13.00 födda 2011 & 2012 (800meter)
14.00 födda 2009 & 2010 (800meter)
15.00 födda 2006, 2007 & 2008 
(1,6km)

Information: Strömsbro IF:s kansli, 026-103238, kansli@stromsbroif.se
Kontakt: Thomas Östergren 0706597610, thomasostergren@hotmail.com 
Arrangör: Strömsbro IF
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Step By Step-Dansskola 
- Danshelg med valfri övernattning!

 

Vi kommer att köra: Street/HipHop, Breakdance, Disco, Jazz, Akro-
batik och andra roliga aktiviteter under lägret. Danshelgen avslutas med 
dansuppvisning och danstävling (som är valfri att delta på) framför familj 
och vänner. Varmt välkommen! <3

Tid & datum: : kl 11.00 27 maj till kl 13:30 28 maj
Plats: Ordenshuset, på Fjärde Tvärgatan 12, Skutskär.
Ålder: 6-18 år. Övernattning från 9 år.
Anmälan: www.stepbystepdansskola.com.
Sista anmälnings- och betaldatum: 21 maj 2017.

Kostnad: 300 kronor för endast dansdelen och 400 kronor för dansde-
len samt massor av fler aktiviteter med valfri övernattning.

Arrangör: Step By Step-dansskola. Kontakt:Hanna Alneberg, 076-261 
93 83 stepbystepdansskola@gmail.com

MINECRAFT
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MINECRAFT
49

Åk 5 - 9? Bygga upp hela Gävle i Minecraft?

Teknikprogrammets elever leder arbetet med karta från 
Lantmäteriet i Minecraft och höjddata från Gävle kommun på 
byggnader. Tillsammans bygger vi Gävle! 

När?  Under de fyra eller sex första veckorna på sommarlovet  
kl. 08-16 varje vardag. Drop-in kom när det passar dig!

Var? På Polhemsskolan i Gävle.

Gratis att delta. Inga förkunskaper i Minecraft behövs.

För mer exakt och aktuell information om projektet:
polhem.gavle.se/minecraft

Vad har vi byggt hittills? 
Kolla på youtube.com. Sök efter #gavleminecraft

Kontaktperson: Martin Alexandersson, 0733-646118 
martin.alexandersson@gavle.se
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