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Pröva på aktiviteter februari lovet 2014 
 

För barn/ungdomar med funktionsnedsättning. 
 

      

    
Prova på Boxning 
Vi på Majornas BK välkomnar er mellan 10-21 år att prova på boxning  
Med kondition, koordination , teknik och lek ska vi fylla en timme i våran lokal. 
Måndag kl.11-12  och 13-14 
Onsdag kl.11-12 och 13-14 
Plats: Majornas BK, Stenklevegatan 5, Göteborg 
Närmsta hållplats:Fjällgatans spårvagshåll 
Gör en intresse anmälan på tim@majornasbk.se eller 0762-12 21 31  
Frågor besvaras av Tim på 0762-12 21 31 
OBS! 
Ta med ombyteskläder och inneskor. 
 

 
Prova-på Race-runner- 3 hjulig specialcykel 
3V i samarbete med GHIF 
Om du kan sparka/röra på dina ben men inte cykla på vanlig cykel kan detta vara något att prova. 
Dag: Tisdag den 11 februari 
Tid: kl. 14.00-15.00 
Plats: Pjäshallen, Kviberg 
Gympaskor är ett måste 
Gärna träningskläder 
OBS! Anmälan senast den 7 februari till Kerstin Guttormsen 0707 64 13 63 

 
 

       
Grillning vid Plikta Slottskogen 
Onsdag 12 februari klockan 10.30-12.30 
Vi träffas vid parkleken Plikta personalen där kommer att tända upp 
en egen grill till oss, klart för grillning 11:00 
Innan korvgrillningen finns möjlighet att gå en frågerunda. 
Ta med: Varma kläder samt korv eller annat att grilla.  
Korv med bröd finns att köpa på Plikta för 5kr. 
Räkna med att det är mycket barn/ungdomar i parken  
 

 
Prova-på skridskokälke/skridskor I samarbete med GHIF 
Uppvisande av lovprogrammet i receptionen ger gratis inträde för barn/ungdom. 
För barn och ungdomar med funktionsnedsättning  
Dag: Torsdag den 13 februari 
Tid: Kl.10.00-12.00 
Plats: Angered arenas ishall        
Olika skridskokälkar finns att låna, skridskor och hjälm kan hyras för 30 kr, enbart hjälm 10kr.  
Om ni vill fika finns Café eller ta med egen matsäck  (får ej tas med till Caféet). 
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Tips övrigt: 
Göteborgs museer och parker har roliga sportlovprogram för barn och ungdomar sök på internet 
”sportlovsprogam Göteborg” 
Slottsskogen har ”Bakom kulisserna” 13.30-15.30 för alla barn/ungdomar. (målsman får följa 
med vid behov) Djurskötare tar er med bakom kulisserna och ni får följa med in i hagarna och 
hälsa på djuren. Föranmälan krävs då max 20 barn/ungdomar får komma in i hagarna samtidigt. 
Ring Plikta Parklek 031-365 80 03, 031-365 80 14 för anmälan. OBS! Oömma kläder. 
  
Om det är ordentlig is på sjöarna brukar Sportfiskarna Väst ha Prova på vinterfiske för 
barn/ungdom.. 
Upplysningar: Sportfiskarnas regionkontor Väst/Göteborg Tel. 031 – 40 17 40  
 
OBS! 
 Behöver Du mycket hjälp eller tillsyn bör Du ha med Dig någon anhörig eller ledsagare 
 
Ps/ Du kan vända Dig med frågor till någon av Barn– och ungdomshabiliteringens 
fritidskonsulenter; Lundbystrand Bo Eliason telefon 0706 52 20 63 ,  
Frölunda Kerstin Guttormsen 0707 64 13 63 
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