


INFO
Här är en massa saker ni kan göra på lovet. Kom ihåg att vissa aktiviteter har 
begränsat antal och vissa kräver föranmälan. Det finns kontaktuppgifter till 
varje arrangör, ring eller mejla om ni har frågor. 

Det kan tillkomma aktiviteter, dessa presenteras då på facebooksidan 
”Lov i Örkelljunga”, samt orkelljunga.se/evenemangskalendern.

Har ni tips på saker ni skulle vilja göra hör gärna av er till:
Mattias Persson, 0435 – 55 039, mattias.persson@orkelljunga.se

LUFTGEVÄRS- & PISTOLSKYTTE
Wemmentorp Örkelljunga Skytteförening och Örkelljunga 
Pistolklubb arrangerar skytte under sportlovet.

19 feb  15:00 – 17:00
22 feb  10:00 – 12:00

Från 9 år. Ingen anmälan krävs. Platsen är Mårdenskolan. 
För information kontakta Sven-Olof  Sandberg, 
0709 – 54 28 90, sos.j.sandberg2@gmail.com 

BOWLING
Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb arrangerar bowling, 
alla välkomna oavsett om man spelat tidigare eller är nybörjare.

18 feb  17:00 – 18:00 7 – 11 år
  18:00 – 19:00 12 – 16 år

19 feb  10:00 – 11:00 7 – 11 år
  11:00 – 12:00 12 – 16 år

Max 12 deltagare per tillfälle. 
Anmälan krävs och görs till Sim & Motion – Bowling, 
info@simmotionbowling.se, 0435 - 551 38.
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FILM
Film i Örkelljunga visar två stycken filmer på sportlovet. 
Inget medlemskap krävs.

19 feb  14:00 Pettson och Findus
21 feb  14:00 Mitt liv som Zucchini

Ingen anmälan krävs. 
Plats FORUM Örkelljunga, Sparbanken Boken Blackbox..
För frågor kontakta info@filmiorkelljunga.se 

INNEBANDY
Örkelljunga IF anordnar innebandy på sportlovet. 
Alla är välkomna oavsett om man spelat tidigare eller inte. 
Klubbor och glasögon finns att låna. 
Både tjejer och killar välkomna.

19 feb  10:00 – 11:30 7 – 11 år
  11:30 – 13:00 12 – 16 år

21 feb  10:00 – 11:30 7 – 11 år
  11:30 – 13:00 12 – 16 år

Platsen är FORUM Örkelljunga. Ingen föranmälan krävs. 
För frågor kontakta Morgan Thelandersson, 
0705 – 71 80 65, eller morganthelandersson@gmail.com

VÄVNING
Örkelljunga Vävstugeförening anordnar vävning i 
sin lokal på Norrelid 33.

19 feb  10:00 – 14:00
21 feb  10:00 – 14:00

Från 8 år. 
Anmälan krävs och görs en vecka före till 
Marianne Edsfeldt, 0709 – 54 34 44.



LERDUVESKYTTE
Örkelljunga Jaktskytteklubb anordnar lerduveskytte på 
Svinstorp skyttebana utanför Örkelljunga.

16 feb  09:00 – 13:00
20 feb  12:00 – 16.00

Från 12 år. Ta med hörselskydd. 
För information kontakta Johnny Lundblad, 
0435 – 804 15, 0706 – 48 04 15 eller face1985@spray.se 

BORDTENNIS
Dags för bordtennis i Sparbanken Boken Blackbox, 
vi sätter upp tre nya bord, rack och bollar finns att låna. 

18 feb  10:00 – 12:00
20 feb  10:00 – 12:00

Ingen anmälan krävs. 
För frågor kontakta Mattias Persson, 
0435 – 550 39, eller mattias.persson@orkelljunga.se 

SKRÖNVANDRING PÅ INGEBORRARP
Örkelljunga Hembygdsförening arrangerar skrönvandring för 
hela familjen på Ingeborrarp. Amatörskådespelare spelar upp 
”Tomten i Töreby” av Selma Lagerlöf.

23 feb  16:00 – 17:30

Platsen är Ingeborrarps friluftsmuseum. 
Fika finns till försäljning. 
Anmälan krävs och görs till: 
info@ingeborrarp.se eller 0435 – 531 00.



LUFTGEVÄRSKYTTE
Skånes Fagerhults skytteförening arrangerar luftgevärsskytte 
med elektronisk markering på sin anläggning i Bjärabygget 
i Skånes Fagerhult. 

20 feb  16:00 – 20:00
24 feb  09:00 – 12:00

Från 7 år. Ingen föranmälan krävs. 
Fika finns till försäljning. 
För frågor, kontakta Gert Bauhn, 
0733 – 61 32 23, eller skfagerhult.skytte@gmail.com 

SPORTLOVSLEKAR I TOCKARP
Tockarportens Intresseförening anordnar olika aktiviteter 
under sportlovet. Pyssel, innebandy och utelekar om 
vädret tillåter.

18 feb  10:00 – 14:00

Platsen är Tockarps skola. Ingen anmälan krävs. 
För frågor kontakta Annika Nilsson, 0435 – 800 82.

TENNIS
Örkelljunga Tennisklubb arrangerar tennis under tre dagar. 
Delas in i tre åldersgrupper, kan ändras beroende på 
deltagarantal. Samma tid varje dag.

18 – 20 feb 10:00 – 11:00   7 – 9 år
                       11:00 – 12:00   10 – 12 år
                       12:00 – 13:00   13 – 16 år

Anmäl er gärna i förväg, före 13 februari, så vi kan 
planera lättare. Ansvarig tränare är Lars Haraldsson. 
Visst antal rack finns att låna. 
För frågor kontakta Lars Haraldsson, 
0706 – 34 70 20, lars_haraldsson@telia.com eller 
Erling Levin, 0708 – 55 61 74, erling.levin@gmail.com 



AKTIVITER PÅ SIM & MOTION
Öppettider på sportlovet på Sim & motion är enligt nedan:

Mån  10:00 – 20:00 
- Endast motionssim efter 16:00

Tis  10:00 – 18:00 
- Tjejspa från årskurs 6 är mellan 18:00 -  20:00

Ons  10:00 – 15:00 
- Spakväll mellan 18:00 – 21:00

Tor  10:00 – 20:30

Fre  10:00 – 18:00 
- Bad- och bowlingparty mellan 18:00  - 20:00, för åk 1 – 5.

Lör 10:00 – 15:00

Lekbad med Bläckis och Dino 
Måndag, tisdag, torsdag och fredag - kl 10:00 – 15:30 

onsdag och lördag - 10:00 - 14:30

För mer info om priser och annat, se www.simmotionbowling.se 

ORIENTERING INOMHUS
Örkelljunga Friluftsklubb arrangerar orientering inomhus, 
det kallas mikroorientering. 

20 feb  18:00 – 19:30

Från 6 år. Ingen föranmälan krävs.
Platsen är Idrottshallen. 
För information kontakta Torbjörn Ottosson, 
0733 – 37 11 13, eller ofkinfo@orkelljungafk.se 



ÖRKELLJUNGA BIBLIOTEK

18 feb, 10:00 – 17:00     Drop-in i Skaparbibblan
Skaparbibblan är öppen och alla är välkomna för att skapa på egen 
hand och du kan använda allt material som finns i Skaparbibblan. 
Villkoret är att du lämnar lokalen i städat skick! 
Gratis, ingen anmälan behövs. Välkommen!
 
20 feb, 13:00 – 14:30     Pokémon Go-workshop för nybörjare
Workshop för unga mellan 6-16 år som vill lära sig grunderna! 
Vi pratar om raider, pokémon-typer, olika items och mycket mer. 
Vid bra väder kan vi ta en promenad till de lokala pokégymmen. 
Ta med egen mobil/surfplatta med möjlighet till uppkoppling! 

Gratis, anmälan behövs. Begränsat antal platser. Anmäl dig till Örkelljunga 
bibliotek på 0435 – 550 55 eller biblioteket@orkelljunga.se. 
Föräldrar får gärna följa med och behöver inte anmäla sig. 
Kontakta oss gärna om du har några frågor!
 
21 feb, 10:00 – 12:00     Bokpoesi i Skaparbibblan
Vi använder bibliotekets gallrade böcker och gör poesi utan att skriva ett enda ord! 
Du kan till exempel skapa tavlor, kort och pins. Gratis, ingen anmälan behövs.

23 feb, 11:00 – 12:00     Sagoteatern ”Den magiska luvan”
Välkomna på äventyr med trollmor och trollfar i sagoskogen med Camilla Ek 
och Connie Bergholtz. Trollfar räddar en liten filur i trollskogen. Han får en 
luva som tack för hjälpen. Den sägs vara magisk... 

För barn 4-8 år. Gratis, anmälan behövs. Begränsat antal platser. Anmäl dig till 
Örkelljunga bibliotek på 0435 - 550 55 eller biblioteket@orkelljunga.se.

SKÅNES FAGERHULTS BIBLIOTEK

20 feb, 16:00 – 17:30     Skaparbibblan åker till Skånes Fagerhult
Välkommen att pyssla på bibblan! Vi kommer att vika med papper, pärla, rita 
och måla! Alla barn i alla åldrarna är välkomna! Gratis, ingen anmälan behövs.
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