
  

 

 

 

Ge varje barn en god start i livet 

Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg  

www.goteborg.se/lovaktiviteter  

 

 

 

 

 

 

 

Här finns information om sommarläger 
Läs mer om priser, datum och plats på föreningarnas 
hemsidor. 

IFK Göteborgs Friidrottsskola/Fritids 

www.Ifkgoteborgfriidrott.se  

ULLEVI FK Friidrottsskola/Teknikläger 

www.ullevi.nu 

 

Örgryte IS Friidrottsskola 

www.oisfriidrott.se/friidrottsskola  

Seglarskola i Billdal 

www.billdalskss.se  

Fiskeskola med Sportfiskarna 

www.sportfiskarna.se    

Askims Bordtennisklubb 

www.askimsbtk.se  

 

Sommarlov 2018 
Här hittar du aktiviteter från lokala föreningar 

För att se alla 

aktiviteter gå in på: 

www.kalendarium

.goteborg.se 

http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/
http://www.ullevi.nu/
http://www.oisfriidrott.se/friidrottsskola
http://www.billdalskss.se/
http://www.sportfiskarna.se/
http://www.askimsbtk.se/


 

 

 

Alla aktiviteter är gratis!  

Onsdagssegla 8–18 år 
Prova på segling, vi seglar i trygga kölbåtar. Du 
behöver simkunnighet 200 m och skriftligt intyg 
från målsman med mobilnummer. Vid kraftig 
blåst ställer vi in och meddelar på hemsidan.  
Onsdagar 20/6, 27/6, 8/8, 15/8   
klockan 18.30 – 21.  
Hovåshamnen. Hovås Fasanstig 14, Hållplats 
Hovåsskolan. 
Arrangör: Askims sjöscoutkår   
http://a-sjo.se/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Badminton 
Pröva spela badminton. Racket och bollar finns 
att låna. 
Fredag 15 juni klockan 9–13  
Torsdag 16 augusti klockan 9–13  
Fredag 17 augusti klockan 9–13 
Gärdesvägen 5 vid Askims simhall, ingång mot 
Frölunda kyrkan. Hållplats Hovås Nedre.   
Arrangör: Askims badminton club  
www.askimbc.se  

 

En dag i stallet           från 7 år 
För nybörjare som vill pröva att vara en dag i 
stallet. Rid- och teoripass med ponnyhästar, 
stallsysslor och lek. Ta med egen matsäck.  
Lördag 23 juni klockan 8–15 eller 
Lördag 25 augusti klockan 8–15  
Långebergs Bygata 3.  
Hållplats Köpcentrum 421  
Anmäl dig med namn, ålder, skola, adress 
och telefon till info@langebergark.se 
Arrangör: Långeberga Ridklubb 
www5.idrottonline.se/LangebergaRKRidsport 

 

Bordtennis  7–15 år 
Spela pingis med våra tränare.  Kom 
ombytt och skor för inomhus. 
Fredagen 15 juni klockan 9–15 
Fredag 17 augusti klockan 9–15  
Gärdesvägen 5, vid Askims Simhall. Ingång 
mot Frölunda kyrkan.  
Hållplats Hovås Nedre.  
Arrangör: Askims Bordtennisklubb  
http://www.askimsbtk.se  

 

Frölunda Summer Camp i 
Ruddalen             10–15 år 

Frölunda innebandyklubb kör tre dagar 
med roliga aktiviteter i Ruddalen. 
Tränarna fokuserar på glädje, lek och 
sammanhållning. Vi bjuder på en lätt 
lunch varje dag. Ta med egen 
vattenflaska. 
Måndag 9 juli – onsdag 11 juli  
klockan 13 – 17 
Ruddalens skrinnarbana. Hållplats 
Musikvägen 
Arrangör: Frölunda Innebandyklubb 
www.fibk.se 

 

Träna fotboll med Askims IK 

Är du nybörjare och vill hitta din 

fotbollsklubb? Kom och träna med Askims IK 

i tre veckor. Ta med vattenflaska och 

sportskor om du har. 

Måndag 2 juli och onsdag 4 juli,  

måndag 9 juli, onsdag 11 juli,   

måndag 16 juli, onsdag 18 juli  

klockan 17.30-19.30. 

Fotbollsplanerna vid Klubbstugan, Åvägen 1. 

Hållplats Kobbegården eller 

Kobbegårdsvägen 

Arrangör: Askims IK 

https://www.laget.se/ASKIMIK-Integration  

 

 

Street games  
Prova-på- idrott för alla åldrar som lokala 

föreningar erbjuder. Prova tre aktiviteter 

och få fika, prova sex aktiviteter och få en 

t-shirt.  

2 augusti Positivparken 

3 augutsi Kastanjeallén 

4 augusti Kastanjeallén 

10 augusti Bergkristallsparken 

11 augusti Askimsbadet 

17 augusti Positivparken 

18 augusti Positivparken 

Tid alla datum klockan 14-20  

Arrangör: Västra Götalands Idrottsförbund 

och föreningar i närområdet. 

www.streetgames.se 

 

 

 

 

Thaiboxning             10-16 år 

Under sommaren finns möjlighet att pröva 
på thaiboxning.  
Tisdag och torsdag 3 juli – 31 juli 
klockan 18-19.30 
Ungdomens Hus 1200 Kvadrat. Hållplats 
Frölunda torg. 
Arrangör: Vongtale Muay Thai 

 

 

http://a-sjo.se/
http://a-sjo.se/
http://www.askimbc.se/
mailto:info@langebergark.se
http://www.askimsbtk.se/
http://www.fibk.se/
https://www.laget.se/ASKIMIK-Integration
http://www.streetgames.se/

