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Allmän information 

Kontrollera vem som är arrangör för  evenemanget och vem du ska göra din anmä-

lan till. Alla  aktiviteter som ungdomsbyrån ordnar har  anmälningstid mellan 22-

26.5. Aktiviteterna  har begränsat  antal platser p.g.a. regeringens restriktioner. 

Anmäl dig via e-post till de som står under evenemanget. Skriv i ditt mejl: 

 

• Aktivitetens namn som anmälan  gäller 

• Ditt Namn  

• Ålder 

• Telefonnummer 

• Telefonnummer till vårdnadshavare 

• Annan viktig information (ev. mediciner osv.) 

Du får en bekräftelse på din anmälan senast 27.5. Om du har frågor kan dessa ställas 

via e-post, mer brådskande per telefon. Anmälningarna till de olika aktiviteterna är 

bindande. Alla rusmedel är förbjudna. 

OBS! Egen olycksfallsförsäkring gäller då man deltar i någon aktivitet. 

Ann-Margret Hjulfors 

Ungdomsledare 

ann-margret.hjulfors@pedersore.fi 

044-58 50 877  
 

Emil Öhberg 
Projektledare Tough Love 
emil.ohberg@pedersore.fi 

045-80 33 133 

Mari-Louise Rönnqvist 

Ungdomssekreterare 

mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi  

050-53 45 953 
 
 
 
 
 

Utgivare: Pedersöre ungdomsbyrå, 2020     



Ungdomsbyrån i Pedersöre ordnar  
följande aktivitetsdagar 2 - 18 juni. 

Alla dessa aktivitetsdagar som vi ordnar är GRATIS!  
Ta med rätt utrustning till de tillfällen du vill delta i.  

Väderreservation! 

Anmälan görs till Ann-Margret Hjulfors (info på sid 2)  
Viktigt att du anger vilken dag och aktivitet du vill delta i . Se info på sid 2!! 

OBS!! TILL ALLA TILLFÄLLEN BEHÖVER DU ANMÄLA DIG! 

 

Onsdag 3.6 i Bennäs, Sportis  kl. 10-15 

En heldag vid Sportis i Bennäs med olika aktiviteter. När du anmäler dig så 
skriv alternativen du vill delta i. Du kan delta i flera om du så vill. Det finns 
även andra saker du kan göra under dagen under tiden du  vänta på att de 
ska bli din tur att klättra,  t.e.x bollspel, skate vid Grubbo, frisbeegolf 

 
Ta med: mellanmål och dricksflaska, egen hjälm, skateboard ( det finns 
skateboard att låna) inneskor eller tossor, lämpliga kläder.  
Kom ihåg att anmäla dig ! 

 
       Alternativ 1: Klättring kl.10-12 

Alternativ 2: Klättring kl. 13-15 
       Alternativ 3: Käpphäst tillverkning kl. 10-12 
       Alternativ 4: Käpphäst tillverkning kl. 13-15 

Tisdag 2.6 kl. 10-12 i Östensö, Strömfåran  

 
Här kan du fiska, ha bollspel och pyssla 
Ta med: ev. flytväst och fiske utrustning ifall du vill fiska, vattenflaska, 
mellanmål om du vill ha.  Kom ihåg att anmäla dig ! 



 

Tisdag 9.6 kl. 10-12 vid Kållby simstrand  

Här kan du fiska, simma (du ska vara simkunnig) ha bollspel och 
pyssla 
Ta med: ev. Flytväst och fiskeutrustning om du vill fiska,  vattenflaska 
och mellanmål om du vill ha .  

 

Sundby (skola) Kronan kl. 13-15 

Här kan du ha bollspel, höjd– längdhopp, pyssel 
Ta med: vattenflaska, mellanmål om du vill.  

Tisdag 16.6 kl. 10-12 Sportplan Purmo  
Här kan du ha bollspel, pyssel 
Ta med: vattenflaska, mellanmål om du vill 

Forsby fotbollsplan kl. 13-15 

Här kan du ha bollspel, pyssel 
Ta med: vattenflaska, mellanmål om du vill.  
Kom ihåg att anmäla dig ! 

Torsdag 4.6 kl. 10-12 i Sandsund , Guppo  

Här kan du spela frisbeegolf, ha bollspel och pyssla 
Ta med: vattenflaska och mellanmål om du vill  ha.  

Kom ihåg att anmäla dig ! 

Onsdag 10.6 kl. 10-12 i Ytteresse, Nasa 

 
Här kan du simma (du ska vara simkunnig) ha bollspel och pyssla 

Ta med: vattenflaska och mellanmål om du vill. Kom ihåg att anmäla dig ! 

Kom ihåg att anmäla 



Onsdag 17.6 Kiisk/ Bockabron  kl. 10-15 

 
En heldag vid Bockabron. Du kan tex fiska, vandra på Utter-
leden, grilla korv och  pyssla. Du väljer under dagen vad du 
vill göra  
Ta med:  
- Lämpliga kläder och skor 
- Matsäck ( finns möjlighet att grilla korv) 
- Fiske spö om  du vill fiska  (maskar…) 
- ev. Flytväst 
- Vattenflaska 
Kom ihåg att anmäla dig ! 

Torsdag 18.6 kl. 10-12 vid Lepplax simstrand  

Här kan du simma (du ska vara simkunnig) fiska, ha bollspel och pyssla 

Ta med: fiskeutrustning och flytväst om du vill fiska,  
 vattenflaska och mellanmål om du vill ha.. 

 
Kom ihåg att anmäla dig ! 

OBS!! 
Vi uppdatera vårt sommarlovsprogram under  

hela sommaren p.g.a den situation vi befinner oss i.  

Det nyaste hittar ni alltid på vår hemsida  

https://www.pedersore.fi/ax/ung/ 



 
 

Dagslägret är för dig som gillar fotboll och friidrott. Vi kommer att ha två tränings-

grupper (10–12 år och 13–16 år). Följ med på ett roligt träningsläger med friidrotts-

träning på förmiddagen och fotboll på eftermiddagen vid Pedersöre Centralidrotts-

plan.  

 

Lägret börjar kl.9.30 på måndag och slutar kl.14.00. Övriga dagar börjar träningarna 

kl.10.00 och slutar kl.14.00. Ta med eget mellanmål och vattenflaska.  

Lägret kostar 10 €/person (i priset ingår en t-skjorta).  

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER! 

Du får en bekräftelse på din anmälan senast 28.5.  

Frågor till Emil via mail eller bråds-

kande på tel. 045-8033133. 

 

 

Plats: Pedersöre Centralidrottsplan  

Anmälan under tiden 20–26.5 till  

emil.ohberg@pedersore.fi  

 

 

Uppge namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, vårdnadshavarnas kontakt-

uppgifter och storlek på t-skjorta (130-140, 150-160, XS, S, M eller L) 

 

Arr. Tough Love - trainees by Locker Room Talk & Ungdomsbyrån 

mailto:emil.ohberg@pedersore.fi


 

 

 

 

 

 



Du kan hämta ditt eget uppgiftshäfte från ditt närmaste bibliotek 





Wild kids dagläger 
När? 15-17.6, kl. 9-15 varje dag 
För vem? För dig i åk 4-6, begränsat antal platser! 
Var? Holm skola, Videvägen 1 (Larsmo) 

Pris? 45€ för medlemmar och 55€ för icke-medlemmar 
 (betalas på plats första dagen) 

Kom med på ett fartfyllt dagläger!  
Här väntar lagtävlingar och olika sorters uppgifter att lösa. 
Vi börjar dagligen kl. 9 och slutar kl. 15.  Vi äter lunch och mellanmål varje dag. Vi kommer att 
hålla till utomhus, så ta på dig kläder efter väder!  

Anmälningar senast 5.6 på hemsidan www.larsmopedersore.fs4h.fi 

Äventyrsläger - dagläger 
När? 23-25.6 kl. 10-18 varje dag 
Var? Emet folkpark, Folkparskvägen 275 (Kronoby) 
För vem? För dig  som är född 2011 och tidigare, begränsat antal platser! 
Pris? 20€/35€/50€ beroende på hur många dagar du deltar + medlemsavgift om du inte redan 
är medlem  

Mera info och anmälan hittar du på www.botnia.fs4h.fi 

 

 Hopptävling  
för kaniner 

När?  Onsdag 1.7 kl. 17 
För vem? För dig som vill tävla i ka-

ninhoppning 
Var? Bennäs skola  

(Vasavägen 40) 

Pris? 2€/kanin 
Kom med på tävling! Du kan tävla i klasser-

na Ny mini, Mini och Lätt.  

Larsmo-Pedersöre 4H ordnar caféför-
säljning. 

Kaninläger vid Lövis  
dagläger 

 

När? 30.6-1.7, kl.10-16  
För vem? 7 år och äldre, 
Begränsat antal platser! 

Var? Lövis (Vasavägen 195, Lövö 
Pris? 30€ (betalas på plats) + medlemsavgift om 

du inte redan är medlem  

Anmälningar senast 18.6 på hemsidan 
www.larsmopedersore.fs4h.fi 

ARR: Larsmo-Pedersöre 4H 



 

Simskolor i Pedersöre sommaren 2020 
 

 

29.6-10.7.2020. Vid Kållby simstrand (Centrumvägen 137). Kl. 9:30-11:45. För de 
som INTE kan simma 25m. 

29.6-10.7.2020. Vid Plassen, Kl. 9:30-15: 30 i  Lepplax. Förmiddagsgruppen är kl. 
9:30-11:45 för nybörjare och de som inte kan simma 25 meter ännu. Eftermiddags-
gruppen är kl. 13:15-15:30, för de som simmat 25 meter och mer.  

29.6-10.7.2020. Vid Vilttorpet. Kl. 13:15-15:30 , för Kållby (de som simmat 25m!) 
och Bennäs/Lövö.  Bussen startar mitt emot biblioteket i centrum av Kållby ca.  Kl. 
12:45 och kör riksåttan till hållplatsen vid Sursikinfarten och därefter genom Ben-
näs till Vilttorpet (Road House). 

13-24.7.2020. Vid Vilttorpet Kl. 9:30-11:45. För Edsevö, Katternö, Östensö och 
Forsby. Bussen startar från Norfa ca. 8:45 från Edsevö. Kör via Kassvägen ut till riks-
åttan och vidare till Östensö skola och därefter till Forsby (fotbollsplanen). Barnen 
kommer hem med buss i omvänd ordning. 

13-24.7.2020. Vid Vilttorpet Kl. 13:15-15:30. För Karby, Sundby, Skutnabba, 
Staffansnäs och Sandsund. Bussen åker från Karbyvägen ca. 12:30 via Sundby, 
Skutnabba, Staffansnäs, Kyrkoby skola och sist via Zorro till Vilttorpet.   

 

En kurs är 10 dagar (måndag -fredag). 

Minimiålder: Skolberättigad höstterminen 2020. 

Simskoleavgift: 20€/barn och 5 €/per syskon. 

Förhandsanmälan via Folkhälsans hemsida. Grupperna och bussturerna är be-

räknade enligt byarna och av praktiska skäl skall man ta kontakt med ansvarig simlä-

rare vid eventuellt gruppbyte. 

Information om simskolorna finns även på Facebook, Simskola i Pedersöre- nyaste in-

formationen finns där 

Vid frågor ta kontakt med ansvariga simläraren Emmelie Knutar 050-4146927. 



Tipsa oss gärna om klubbönskemål och evenemang! Information 

om ungdomsrådet och aktiviteter för barn och unga hittar du på  

www.pedersore.fi/ax/ung 

 

Ung i Pedesi 

 

 

 

 

En riktigt skön sommar önskar vi dig från ... 

OBS!! 
Vi uppdatera vårt program under hela sommaren p.g.a 

den situation vi befinner oss i.  

Det nyaste hittar ni alltid på vår hemsida  

https://www.pedersore.fi/ax/ung/ 


