
SOMMARLOV 2021
I LINDESBERGS KOMMUN

För information och anmälan: 
www.lindesberg.se/lov

Aktiviteter 
för dig som är 

6-15 år!

http://www.lindesberg.se/lov


Vad ska du göra i sommar? Har du inga speciella planer? Häng då med på 
något av våra sommarläger tillsammans med gamla och nya kompisar eller 

passa på att lära dig simma på någon av våra simskolor. 
Det bästa är att nästan allt är gratis.

Sommarlov i Lindesberg 2021

LÄS DET HÄR INNAN DU ANMÄLER DIG

För vem:  
Barn och ungdomar födda 2006-2015 som är bosatta och folkbokförda i 
Lindesbergs kommun. Vi kan inte garantera att alla barn med någon form 
av funktionsnedsättning kan delta på alla läger utan kontakta respektive 
kontaktperson som ni finner under varje läger för mer information.

Anmälan: 
Du kan anmäla dig till två läger. Till simskolorna anmäler du dig direkt till 
respektive arrangör. 

• Anmälan är bindande och du kan inte ändra din anmälan i efterhand. 
• Anmäl dig inte om du inte med säkerhet vet att du vill och kan delta. 
• Enbart en anmälan per deltagare. 
• Det finns ett begränsat antal platser till varje läger och en anmälan är ingen 

garanti för att du fått en plats. 
• När anmälningstiden gått ut kommer du så snabbt som möjligt, dock senast 

2 veckar innan lägret startar, att få ett besked om du fått en plats eller inte. 
Du måste bekräfta att du tackar ja till den plats du har blivit erbjudan. All 
kommunikation sker via e-post. 

• Har du tackat ja till en plats men uteblir utan att avanmäla din plats i god tid 
kommer du att debiteras en avgift. Avgiftens storlek framgår under respek-
tive läger och motsvarar kostnaden per plats. Närvaroplikt gäller under hela 
lägret eller simskolan. 

• Finns det platser kvar till ett läger kommer det att annonseras på vår Face-
book- och hemsida. Bara du som redan har lämnat in en anmälan kan söka en 
ledig plats. Det är principen ”först till kvarn” som gäller för överblivna platser. 
Så följ lovaktiviteter på Facebook och titta in på vår hemsida regelbundet. 

• Du avanmäler en plats genom att skicka ett mejl till lov@lindesberg.se. Är det 
ett sent återbud tar du kontakt med kontaktpersonen för lägret.
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Jonas Andersson, 0581-811 66
Björn Persson, 070-654 37 37

Mejla: lov@lindesberg.se  
(Vi tar inte emot anmälan via mejl)

Övergripande frågor och hjälp med anmälan:

Anmälan: 
En felaktig eller ofullständig anmälan kan innebära att din anmälan inte kommer 
med så var därför noga att fylla i alla uppgifter och speciellt att ange en korrekt 
e-postadress som ni regelbundet läser eftersom vi kommer att kommunicera 
med dig via e-post.

Anmälan lämnas digitalt på www.lindesberg.se/lov
Sista anmälningsdag: 2021-05-31

Frågor om innehåll i lägren med mera: 
Kontakta kontaktpersonen för respektive läger. Observera att kontaktpersonerna inte 
tar emot anmälningar.

Kostnad:
Alla läger utom simskolorna är gratis. 
Vid oanmäld frånvaro debiteras däremot en avgift.

Mat och mellanmål:
Ingår i alla läger utom på simskolorna.

Transporter: 
För respektive läger framgår om transporter ingår eller om vi samordnar dem. Vi 
har ingen möjlighet att ordna transporter för enstaka deltagare. Vi hoppas att ni i 
så stor utsträckning som möjligt kan samåka.

Hälsoläget: 
Alla aktiviteter är anpassade till gällande rekommendationer för Covid-19. Vissa läger 
kan justeras eller helt tas bort om smittläget för Covid-19 förändras. Ni måste komma 
ombytta till dagaktiviteterna. Det finns inga duschmöjligheter.

mailto:lov%40lindesberg.se?subject=
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På fritidsbanken i Lindesberg finna massor av prylar att låna gratis allt 
från fiskeutrustning till skateboards. Dessutom finns 2 kanoter att låna 
vid Lindesberg Arena. För kanoterna ta kontakt med Lindesberg Arena. 
För öppettider och frågor kontakta Fritidsbanken. 

Fritidsbanken: 
0581- 817 64
Norrtullsgatan 9, Lindesberg. 

Lindesberg Arena: 
Måndag-fredag 0581-817 70

Låna grejer till ett roligt sommarlov

Fritidsbanken - gör dina
egna sommarlovsaktiviteter

3

v.24- 
v.32



Gratis onsdagsmatiné på Lindesbergs Bio

Har du tröttnat på värmen och stranden eller det kanske regnar? 
Då kan du alltid slinka in på bio för barn och ungdomar. Varje onsdag 
under sommarlovet blir det gratis matiné för alla barn och ungdomar 
på Lindesberg bio. Vilka filmer som kommer visas hittar du på 
www.lindesbergsbio.se och Lindesbergs bios Facebooksida. 

Ålder: Upp till 15 år gratis. Föräldrar och äldre betalar 80 kr.
Plats: Lindesbergs bio i Lindesberg.
Tid och datum: kl. 16.00 onsdagar vecka 24-32.
Arrangör: Lindesbergs kommun och Besök Linde AB.
Kontakt och information: se www.lindesbergsbio.se
Antal platser: ca 50 till varje föreställning. Det går inte att förboka platser.
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Bio varje onsdag 
hela sommarlovet

v.24- 
v.32

http://www.lindesbergsbio.se
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6-15 år. Även yngre och äldre kan delta.

Läs eller lyssna på fem böcker under sommarlovet. 
Fyll i sommarboken-häftet som du hämtar på biblioteket i Lindesberg 
eller som du laddar ned på Bergslagsbibblan.se. Lämna in häftet på 
biblioteket senast 31 augusti så får du en bok som present.

Avslutningsträff lördag 4 september kl. 11 på Lindesbergs 
stadsbibliotek.

Ålder: 6-15 år. Även yngre och äldre kan delta.

Sommarboken
v.24- 
v.32



Äventyrsläger i Kloten
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v.24

Klassiskt kollo i Kloten där du får prova på många olika aktiviteter samt 
umgås med nya och gamla kompisar. Testa på sumobrottning, paddla 
kanot, eller kanske vågar du till och med prova på höghöjdsbanan? O.B.S 
att det här är ett mycket populärt läger med många anmälningar. Deltog 
du i Kloten 2020 så rekommenderar vi att du väljer ett annat läger efter-
som du kanske inte får en plats även i år. Observera att du inte kan anmäla 
dig till båda lägren i Kloten.

Plats: Lägerskolan i Kloten.
Transport: Buss till och från Kloten från Fellingsbro, Ullersäter, Frövi, 
Vedevåg, Lindesberg, Fanthyttan, Guldsmedshyttan, Storå och Löa. 
Boende: 2–8 personer i varje rum. Ta med egna lakan. Rumsindelning 
sker på plats i Kloten.
Arrangör: Lindesbergs kommun
Kontaktperson: Björn Persson, 070-654 37 37
Antal platser: 48
Avgift vid uteblivet deltagande: 3 000 kr.

Läger 1: 14-17 juni. 10-12 år



Klassiskt kollo i Kloten där du får prova på många olika aktiviteter samt 
umgås med nya och gamla kompisar. Testa på sumobrottning, paddla ka-
not, eller kanske vågar du till och med prova på höghöjdsbanan? O.B.S att 
det här är ett mycket populärt läger med många anmälningar. Deltog du 
i Kloten 2020 så rekommenderar vi att du väljer ett annat läger eftersom 
du kanske inte får en plats även i år. Observera att du inte kan anmäla dig 
till båda lägren i Kloten.

Plats: Lägerskolan i Kloten.
Transport: Buss till och från Kloten från Fellingsbro, Ullersäter, Frövi, 
Vedevåg, Lindesberg, Fanthyttan, Guldsmedshyttan, Storå och Löa.
Boende: 2–8 personer i varje rum. Ta med egna lakan. Rumsindelning 
sker på plats i Kloten.
Arrangör: Lindesbergs kommun.
Kontaktperson: Björn Persson, 070-654 37 37
Antal platser: 48.
Avgift vid uteblivet deltagande: 3 000 kr.

v.25
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Läger 2: 21-24 juni. 10-12 år

Äventyrsläger i Kloten



Vill du ha något sportigt och kul att göra i sommar? Då har vi lägret för dig 
som gillar sport och roliga aktiviteter. Spela olika bollsporter, lekar och 
andra roliga aktiviteter, både inom- och utomhus. Träffa nya och gamla 
kompisar

Plats: I och runt Lindesberg Arena. Inga transporter ordnas.
Arrangör: LIF Lindesberg
Kontaktperson: Madde Fischer, 070-253 40 47, 
madelene.fischer@lif-lindesberg.se
Antal platser: 30
Avgift vid uteblivet deltagande: 1 200 kr.

Sport och aktivitetsvecka 
i Lindesberg

v.25

Läger 3: 21-24 juni. 7-9 år
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Vill du ha något sportigt och kul att göra i sommar? Då har vi lägret för dig 
som gillar sport och roliga aktiviteter. Spela olika bollsporter och andra 
roliga aktiviteter, både inom- och utomhus. Träffa nya och gamla kompisar.

Plats: I och runt Lindesberg Arena. Inga transporter ordnas.
Arrangör: LIF Lindesberg.
Kontaktperson: Madde Fischer, 070-253 40 47, 
madelene.fischer@lif-lindesberg.se
Antal platser: 25
Avgift vid uteblivet deltagande: 1 500 kr.

Läger 4: 28 juni-2 juli. 10-12 år

Sport och aktivitetsvecka 
i Lindesberg

v.26
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Tennis och padelskola 
för nybörjare

Siktar du mot att bli tennisproffs eller lära dig nya popsporten padel? An-
mäl dig till en kul vecka med mycket tennis och padel samt annat kul. Det 
finns utrustning att låna.

Ålder: 7-12 år
Plats: Lindesbergs TK:s anläggning på Kyrkberget i Lindesberg.
Tider: 10.00-15.00
Arrangör: Lindesbergs Tennisklubb.
Kontaktperson: Julien Nsengiyumva, 076-233 54 51, 
jmsportcenter@gmail.com
Antal platser: 20
Avgift vid uteblivet deltagande: 1 500 kr.

Läger 5: 28 juni-2 juli. 7-12 år

v.26
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Klassiskt sommarkollo i Kloten med övernattning för dig som 
gillar att anta utmaningar och testa dina gränser. Under veckan har 
vi olika aktiviteter från morgon till kväll som exempelvis paddla kanot, 
höghöjdsbana och bågskytte. Du kommer även att ha fritid då du kan 
umgås med dina nya och gamla kompisar, bada, fiska och mycket mer.  

Plats: Lägerskolan i Kloten.
Transport: Buss till och från Kloten från Fellingsbro, Ullersäter, Frövi, 
Bertilsbro, Vedevåg, Lindesberg, Fanthyttan, Guldsmedshyttan, Storå och 
Löa.
Arrangör: Lindesbergs kommun.
Boende: 2–8 personer i varje rum. Ta med egna lakan. Rumsindelning 
sker på plats i Kloten.
Kontaktperson: Björn Persson, 070-654 37 37
Antal platser: 48
Avgift vid uteblivet deltagande: 3 000 kr.

Läger 6: 5-9 juli. 13-15 år

Äventyrsläger i Kloten v.27
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Vill du lära dig att spela den nya innesporten padel? Lika roligt för båda 
tjejer och killar. Dessutom får du lära dig grunderna i golf. Du behöver 
ingen egen utrustning.

Plats: Lindesbergs Golfklubb.
Tider: 10.00-15.00
Transport: Kan samordnas till Lindesberg från övriga orter i kommunen.
Arrangör: Lindesbergs GK.
Kontaktperson: Johan Nordh, 070-360 65 59
Antal platser: 16
Avgift vid uteblivet deltagande: 1 500 kr.

Padelläger för nybörjare

Läger 7: 20-22 juli. 10-15 år

v.29
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Läger 8: 26-29 juli. 7-12 år

v.30Cirkusskola i Lindesberg
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Har du drömt om att bli cirkusartist eller bara gillar att prova på nya, 
roliga och utmanande saker? Ella, Hedvig och Karin från Camp Circus 
hälsar dig välkommen till Sveriges roligaste cirkusskola. Ta med dina 
kompisar och lär er massor av roliga cirkuskonster. Lägret avslutas med 
en föreställning där deltagarna får visa familj, släkt och vänner vad de lärt 
sig under cirkusskolan.  

Plats: I och utanför Lindesberg Arena beroende på väder. 
Tider: 10.00-15.00 med avslutningsföreställning på torsdag 14.00.
Transport: Kan samordnas till Lindesberg från övriga orter i kommunen.
Arrangör: Camp Circus.
Kontaktperson: Ella Flintberg, Camp Circus, 070-258 98 74, 
info@campcircus.se
Antal platser: 30
Avgift vid uteblivet deltagande: 1 500 kr.

mailto:info%40campcircus.se?subject=


14

Under en vecka får du lära dig allt om hur du rider och hur man tar hand 
om hästarna. Det här lägret är för dig som är nybörjare och som inte ridit 
regelbundet tidigare. Vi ser gärna att pojkar vill vara med. 

Plats: Norslunds ridanläggning, Lindesberg.
Tider: 09.00-15.00
Transport: Kan samordnas till Lindesberg från övriga orter i kommunen.
Arrangör: Föreningen Linde Ridskola.
Kontaktperson: Petra Holm, 070-359 38 86
Antal platser: 16
Avgift vid uteblivet deltagande: 3 000 kr.

Läger 9: 2-6 augusti. 7-12 år

v.31 Ridläger för nybörjare
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Har du ett stort intresse för dans? Här är lägret för dig! Under 3 dagar får 
du prova på dansstilarna jazz, street och showdans. Du får även lära dig 
hur man rör sig till musiken på ett underhållande sätt och träffa många 
nya kompisar. Lika kul för både tjejer och killar. Häng med och upplev 
glädjen i dansen.

Ålder: 9-11 och 12-15  år
Plats: Lindesberg Arena (Lokal: sydläget och aktiviteten)
Tider: 10.00–15.00
Arrangör: Stråssa GF Lindesberg.
Kontaktperson: Fanny Nelson, 073-526 43 78
Antal platser: 16 platser per läger.
Avgift vid uteblivet deltagande: 1 000 kr.

Dansläger 
- för dig som älskar dans

Läger 10: 2-4 augusti. 9-11 år

Läger 11: 4-6 augusti. 12-15 år

v.31
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Travläger för dig som gillar fart och spänning. Under 5 dagar får du lära 
dig mer om hästar, trav och körning på Fornaboda travbana. Tidigare 
erfarenhet av trav är inte nödvändig. Tillsammans med Örebro/Linde 
Travskola kommer du att bli nästa Stjärnkusk!

Plats: Fornaboda travbana.
Tider: 9.30-15.30
Transport: Från resecentrum i Lindesberg. Kan samordnas till 
Lindesberg från övriga orter i kommunen.
Arrangör: Örebro/Linde travskola.
Kontaktperson: Lena Thybeck, 070-555 82 02
Antal platser: 16
Avgift vid uteblivet deltagande: 3000 kr.

Travskola för nybörjare

Läger 12: 2-6 augusti. 7-12 år

v.31



Simskolor

Simskola i Lindesberg 14 juni-2 juli. 5-10 år

För barn och ungdomar 5–10 år (Födda 2011-2016) som inte är 
simkunniga och kanske till och med är rädda för vatten.

Simskolan pågår 14 vardagar i sträck med en lektion på ca 40 minuter 
per tillfälle. Lektionerna är på förmiddagarna. Du kan tyvärr inte välja tid 
eftersom indelning i grupperna sker utifrån simkunnighet. Det är viktigt 
att du kan delta vid alla tillfällen under hela perioden.

Vid anmälan ange ungefärlig vattenvana.

Avgiften är 100 kr per barn.

Anmälan och betalning lämnas till respektive arrangör av simskolan. 
Anmälan är enligt principen ”först till kvarn”.

Ingen mat eller mellanmål ingår. Du ansvarar själv för att ta dig till och 
från simskolan. 

O.B.S att villkoren och antal deltagare kan ändras p.g.a. Covid-19

Plats: Energikällan i Lindesberg.
Datum: 14 juni - 2 juli
Avgift: 100 kr per barn betalas till arrangören innan simskolan börjar.
Ålder: 5-10 år
Tider: Förmiddagar varje helgfri vardag.
Arrangör: Besök Linde AB
Kontaktperson: Evelina Pettersson, 0581-815 36
Anmälan lämnas till: Energikällan, 0581-815 30, 
energikallan@besoklinde.se
Antal platser: 45

v.24-
v.26
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Simskola i Fellingsbro 21 juni-9 juli. 5-10 år

Plats: Utomhusbadet i Fellingsbro.
Datum: 21 juni - 9 juli.
Avgift: 100 kr per barn betalas till arrangören innan simskolan börjar.
Ålder: 5-10 år 
Tider: Förmiddagar varje helgfri vardag.
Arrangör: Fellingsbro GOIF
Kontaktperson: Håkan Sjöström, 070-546 53 58
Anmälan lämnas till: fellingsbrobadet@gmail.com. Tas även emot på 
badet v. 24 vid badets ordinarie öppettider.
Antal platser: 45

Simskolor forts.
v.25-
v.27
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För information och anmälan: 
www.lindesberg.se/lov

Övergripande frågor och hjälp med anmälan: 

Jonas Andersson, 0581-811 66
Björn Persson, 070-654 37 37

Mejla: lov@lindesberg.se (Går inte att mejla en anmälan)

http://www.lindesberg.se/lov
mailto:lov%40lindesberg.se?subject=

