
 

 
POSTADRESS  BESÖKSADRESS  TELEFON ORGANISATIONSNUMMER                 E-POSTADRESS 
Varbergs kommun Norrgatan 25  0340-880 00 212000-1249  kfn@varberg.se 
    FAX                WEBBPLATS 
432 41 Varberg   0340-69 70 45    www.varberg.se 

 

 
 

  

 
Örnspaning, badminton och månlandskap i snö 
 
Snart är sportlovet här! Lovprogrammet innehåller ett brett utbud för barn och 
unga i alla åldrar. För den som vill ha ett aktivt och kreativt sportlov finns 
massor av kul att göra. I år finns det dessutom extra många prova på-
aktiviteter för den som vill hitta sin favoritsport. 
 
På Kulturhuset Komedianten kan lovlediga elever få träffa författaren Camilla 
Jönsson som bland annat skrivit ungdomsböckerna Svart vatten, Snöängeln och 
Bottenlös. Hon berättar om hur en berättelse blir läskig. Den som gillar dans går 
till Kulturskolan och deltar i deras workshop med showjazz och streetdance. Och 
de som vill komma igång och röra på sig kan under veckan välja mellan att prova 
på badminton, jiu jitsu, volleyboll, basket, golf, hockey eller fotboll. Eller varför 
inte motionera hjärnan och lära sig spela schack? 
 

- Vi fortsätter med vårt erbjudande till föreningar att kostnadsfritt hyra en 
hall för att ge lovlediga barn och unga möjlighet att prova något nytt, 
säger föreningscoach Hanna Erixon. Och årets sportlovsprogram har fler 
prova på-aktiviteter än tidigare, det är jättekul! 

 
Mycket på gång i Åkulla 
I Åkulla arrangeras bland annat Familjedag med Barnens Vasalopp och Barnens 
Afterski. Dessutom kommer Science Safari dit under arrangemanget ”Det snöar 
på månen” och firar att det är 50 år sedan första månlandningen. Tillsammans 
med dem kan besökarna skapa fantasifulla månlandskap i snö, och delta i 
spännande experiment på tema rymden. För att fler enkelt ska kunna ta sig till 
snö och skidåkning kör dessutom Sportlovsbussen mellan Varberg och Åkulla 
fyra gånger om dagen, och den är gratis för alla! Mer information om 
Sportlovsbussen finns på https://visitvarberg.se/akturen. 
 
Gör en utflykt på sportlovet! 
Många besöksmål har extraöppet med roliga aktiviteter under lovveckan. Prova 
på att tova i ull på Hallands kulturhistoriska museum, spana efter örnar på 
Naturum Getterön, gå på Morsejakt på Världsarvet Grimeton eller plaska och lek 
i Veddige simhall. Även Sjöaremossens isbana har öppet för allmänhetens åkning 
under lovet. Ett perfekt utflyktsmål för lovlediga familjer. 
 
Hela sportlovsprogrammet är sammanställt på www.varberg.se/lov. Där finns 
också kontaktpersoner till varje aktivitet. 
 
För mer information, kontakta: 
Hanna Erixon, föreningscoach: 073-400 34 61 
E-post: hanna.erixon@varberg.se 
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