
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Besök gärna www.visitaskersund.se/evenemang 



 
Viktigt att tänka på: 

 
 
 

 Stanna hemma vid symtom 
 
 

 Umgås bara med personer du normalt träffar, 
personer du bor med eller några få vänner och 
närstående utanför hushållet. 

 
 

 Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. 
 
 

 Tvätta händerna regelbundet och noggrant med 
tvål och vatten. 

 
 

 Hålla avstånd till andra och undvik platser med 
trängsel (t.ex. köer och gruppbildningar). 

 
 

 

 

 

 
 



Ungdomsgården  

Sundsbrogatan 30, Askersund 
 

 
 

 

Öppettider:  
 

Måndag 29/3     12:00-17:30      Åk 6-9:an på Sjöängen 
   
Tisdag 30/3 12:00-17:30 Åk 6-9:an på Sjöängen. 

 

Onsdag  31/3 12:00-20:00 Åk 6-9:an på Sjöängen. 
 

Torsdag 1/4   Stängt!               
 

 Fredag  2/4   Stängt! 

 
Måndag 5/4        Stängt! 
 
 

 

Endast Sjöängsskolans elever ALLA kvällar! 

 
 
 
Ni är välkomna att önska aktiviteter på plats i Hörnan 
eftersom vi inte kan ordna med planerade aktiviteter just nu. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



    PÅSKLOVET 2021     
 

OBS! Föranmälan till alla aktiviteter till Annika 0704-38 54 94 
 

 

Prova på att vara stallvärdinna 
Lördag 27/3 – söndag 5/4 

Pris: Gratis 

Är du nyfiken på hur det är att vara 

stallvärdinna och hjälpa till att ta in hästar 

och förbereda lektionerna? Anmäl på den 

dag som passar dig bäst under lovet. Max 

2 per dag. (Endast ridskolans elever) 

 

Privatlektioner 
Lördag 27/3 em 

Pris: 650 kr om man är själv, 425 kr per 

person om man är flera som rider samtidigt 

45 min ridning inkl upp och avsittning. 

Räkna med en halvtimma före och efter 

ridlektionen i stallet också. Du kan vara helt 

nybörjare eller rutinerad ryttare. 

 

Voltige 
Söndag 28/3 kl 10-13 

Pris: 400 kr  

Gymnastik på hästryggen 

 

Dagläger  
Tisdag 30/3 kl 8.00-15.00 

Pris: 700 kr 

Två ridpass, pyssel och hästkunskap. 

Medtag egen lunch och fika 

 

Dagläger  
Onsdag 31/3 kl 8.00-15.00 

Pris: 700 kr 

Två ridpass, pyssel och hästkunskap. 

Medtag egen lunch och fika 

 

Privatlektioner 
Tors 1/4 fm 

Pris: 650 kr om man är själv, 425 kr per 

person om man är flera som rider samtidigt 

45 min ridning inkl upp och avsittning. 

Räkna med en halvtimma före och efter 

ridlektionen i stallet också. Du kan vara helt 

nybörjare eller rutinerad ryttare. 

 

 

                                                                      

Barn- föräldrarläger 
Fredag 2/4 kl 8.00-14.00 

Pris: 600 kr/ person 

Ett ridpass och en annan hästaktivitet. 

Pyssel och hästkunskap. Medtag egen 

lunch och fika. 

 

 

Privatlektioner 
Lördag 3/4 em 

Pris: 650 kr om man är själv, 425 kr per 

person om man är flera som rider samtidigt 

45 min ridning inkl upp och avsittning. 

Räkna med en halvtimma före och efter 

ridlektionen i stallet också. Du kan vara helt 

nybörjare eller rutinerad ryttare. 

 

Hopptävling   
Söndag 4/4 fm 

Pris: 400 kr 

10-50 cm bedömning clear round 

De tävlande rider i små grupper 

Ridskoleryttare har förtur 

 

Hopptävling   
Måndag 5/4 fm 

Pris: 400 kr 

50-80 cm bedömning A: Da Capo 

De tävlande rider i små grupper 

Ridskoleryttar

http://www.google.se/imgres?q=p%C3%A5skkyckling&hl=sv&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_svSE474SE474&biw=1093&bih=486&tbm=isch&prmd=imvnse&tbnid=Mf9ZGiUpQ78PcM:&imgrefurl=http://www.christianj.se/skartorsdag-langfredag-paskafton-paskdagen/&docid=K_g_GbaN3yx8QM&imgurl=http://www.christianj.se/wp-content/uploads/p%C3%A5skkyckling.jpg&w=309&h=400&ei=FkFmT9a2G6j04QSL37ycCA&zoom=1
http://www.google.se/imgres?q=p%C3%A5skkyckling&hl=sv&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_svSE474SE474&biw=1093&bih=486&tbm=isch&prmd=imvnse&tbnid=oTrt229fIC8CkM:&imgrefurl=http://skoltips.webnode.com/blogg/&docid=_VNXRcrjjVbsoM&imgurl=http://files.skoltips.webnode.com/200000641-9c98d9d929/p%C3%A5skkyckling.gif&w=154&h=212&ei=FkFmT9a2G6j04QSL37ycCA&zoom=1


Varför inte passa på att ta en 
dagsutflykt på hemmaplan? 

 
Här kommer några tips på grillplatser i Askersunds kommun. 

 
Askersund: 
Hembygdsgården 
Väderkvarnsbacken 
Borgmästarholmen 
IP, längs motionsspåret vid vattnet 

 
Hammar: 
Harge uddar 
 
Mariedamm: 
Här finns det flera grillplatser, blandannat vid sjöarna Skiren 
och Smeddammen men även vid vandringsleden längs sjön 
Trehörningen. 

 
Olshammar: 
Fotbollsplanen 
Längs motionsspåret 

 
Zinkgruvan: 
Ställplatsen vid Lönnasjön samt vid sjöarna Viksjön och 
Dalbysjön. 
 

Åmmeberg: 
Kolarängsudden 
 
Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. 

Information finns på kommunens, Länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. 

Mer info: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/krisberedskap/elda-och-grilla-

utomhus.html 



 

Hej förälder, ledare och ungdom! 
 

 

Vill er förening synas och finnas med i något av våra lovprogram som 

skickas ut till samtliga ungdomar åk 1-9 i kommunen?  

Se då till att skicka in era aktiviteter innan deadline för de olika 

programmen till: 

 

anton.tannerstad@askersund.se 

0583-820 15 

 

annika.restadh@askersund.se 

0583-812 43 

 

 

Tillsammans utvecklar vi ung kultur och fritid i Askersunds kommun! 

 

Med reservation för ändringar och felskrivningar. 
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