
                                                    
Ridning ved 

Stall Elvebakken 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stall Elvebakken inviterer til sommeraktiviteter 
hvor barn kan kose seg med hest- og gårds- 
aktiviteter i et trygt og sosialt miljø, med fokus 
på trivsel, mestring og rideglede. 

Sikkerhetsutstyr lånes ut ved behov. 
Sommer- 
rideskole 
 

Hver 
tirsdag  
kl: 17-20 

Dagsopphold i stallen som 
inkluderer ridning på bane eller tur. 
Kos og stell av hester.  Sosiale 
aktiviteter og enkel bespisning.  
Du trenger ikke å ha rideerfaring. 
Meld interesse med informasjon 
om når barnet vil være med, hvor 
mange opphold som ønskes, samt 
barnets navn og alder 

Weekend- 
ridning  
 
27-29.juli 
 
10.12.aug. 

Opphold fra fredag ettermiddag til 
søndags kveld. Ridning, 
hesterelaterte og sosiale aktiviteter, 
samt kost og losji. 
Passer for de med litt rideerfaring. 
Meld interesse for juli eller aug. leir 
med informasjon om navn, alder og 
rideerfaring 

Åpen dag  
 
18.august 
Kl: 12-15 

Åpen dag i stallen. Det vil være 
kafé, aktiviteter for store og små, 
vognkjøring og runderidning på 
flotte hester og ponnier.  
Trenger ikke påmelding 

Påmelding til:  
sophia.loksa@gmail.com 
 

Uke 33: Teaterkurs 
Mandag 13. til fredag 17. august 
Kl: 10.00 - 15.00  
For barn født i 2011 eller tidligere 
Teaterregissør og pedagog Sara Marie Helstad, og 
sangpedagog Ingeborg Anna Wergeland. 
Grunnlegger av Romerike musikkteaterskole og med  
mange års erfaring som instruktør for musikaler og 
teaterforestillinger, kommer for å ha sommerteaterkurs 
 på kulturhuset. 
Har du en drøm om å stå på scenen? Å late som du er  
noen helt andre? Å kle deg ut i kostymer? Å bli mer  
kreativ og frempå? Og i tillegg ha det gøy og leke med  
andre denne sommeren? Da kan ett teaterkurs være 
 noe for deg! 
På sommerteaterskolen lærer vi å bli trygge på  
hverandre og oss selv. Vi jobber med improvisasjon,  
lek, sang og stemmeøvelser, dans og bevegelse.  
Kurset avsluttes med en visning for venner  
og familie. 
Påmelding til:  
postmottak@salangen.kommune.no 
 
 

             GOD SOMMER! 
 
 
 
 

                                          
 
 
NB: All deltagelse foregår under ”eget ansvar”, 
kommunen har ikke forsikring på deltagerne. 
 

Sommertilbud til barn og 
unge i Salangen sommeren 

2018 
 

 
 
Salangen kommune har også i år fått tilskudd fra 
Bufdir (barne- ungdoms og familiedirektoratet)  
for å gi barn og unge i Salangen et gratis 
aktivitetstilbud i forbindelse med ferie og fritid. 
Barn fra nabokommuner er også velkommen til å 
melde seg på aktivitetene. 
 
 
 
 
 

 
Vær OBS på at det er forhåndspåmelding til 
aktivitetene. Her trenger vi navn, 
fødselsdato og tlf.nr. til foresatte. 
 

Påmelding til: 
postmottak@salangen.kommune.no 
Har dere spørsmål om aktivitetene, kan dere 
kontakte Anna på SAFA: 90595086/99348480 
eller Astafjord barneverntjeneste   
v/ Hilde Løvberg mobil.: 902 50 805 



Uke 26: Tine Fotballskole  

 
NB: ikke gratis! For mer informasjon se www.siffotb.no 
 

Uke 26: Hip Hop Workshop 
Mandag 25. til torsdag 29. juni 
I idrettshallen  kl: 13.00 - 14.30 
For ungdommer fra 13 år  
Oppvisning på Millionfiskscenen  
Insttruktør: Kristina Lackner 
Påmelding til: 
postmottak@salangen.kommune.no 
 

Uke 27: Klovneforestilling 
Tirsdag 3.juli kl: 15.00 
Norges minste sirkus, Cirkus Sibylla 
kommer til Kulturhuset, og viser en 
forrykende klovneforestiling ”Gjøglerkofferten” 
En forestilling for hele familien. Ingen påmelding J 
 

Uke 27 og 29: Turer til Polarbadet 
Onsdag 4.juli og torsdag 19.juli 
Gratis busstur og inngang til Polarbadet. 
Mat for dagen ordner familiene selv.  
Bussen går fra skolens bussholdeplass  
nedenfor kulturhuset  
kl. 10.00, med retur fra badet kl. 15.00 
Barn under 10 år må være i følge med badende voksen 
Påmelding til: 
postmottak@salangen.kommune.no 

Uke 27 og 32: Gårdsbesøk  
Torsdag 5.juli og torsdag 9.aug 
Gårdsbesøk på Haugvang gård 
Fra kl 10.00-15.00  
Vi får hjelpe til på gården,  
og går ut i marka med geitene.  
Vi stiller med mat som vi 
sammen lager på bål. 
Ha på dere egnede klær og fottøy til fjøsbesøk og tur 
i skogen. 
Påmelding til: 
postmottak@salangen.kommune.no 
 

Uke 28: Sirkusskolen 
Mandag 9. til onsdag 11. juli 
Cirkus Sibylla har Sirkusskole.  
På Kulturhuset kl: 9.00-14.30 
Ungene får servert lunch hver dag 
Barn i alderen 7-14 år 
Forestilling kl: 13.00 onsdag 11. juli 
Påmelding til:  
postmottak@salangen.kommune.no 
 

Uke 29 og 32: Turer til Polarpark 
Tirsdag 17.juli og tirsdag 7.august 
Gratis busstur, inngangsbillett  
og Zip-line for de som vil J 
Mat for dagen ordner familiene selv.  
Der er flotte grillplasser i tillegg til  
restaurant. Se www.polarpark.no  
Bussen går fra skolens bussholdeplass nedenfor  
kulturhuset kl. 11.00, med retur fra parken kl. 16.00  
Påmelding til:  
postmottak@salangen.kommune.no 

Uke 30: Friluftskole 
Onsdag 25.til fredag 27.juli   
Passer for barn i alderen 10-13 år 
Bli med på friluftsskolen hvor det blir en rekke 
spennende aktiviteter som fiske, padling, tenning 
av bål, god turmat og mestring gjennom lek og 
samspill! 
Informasjon kommer på facebook og   
www.salangen.kommune.no 
Kontaktperson: Thor Elvind Jøtulhaug  
tlf:47973214 
påmelding innen onsdag18.juni til: 
post@arcticfreedom.no 
 
 
 
 
 

Uke 31: Hip Hop 
Mandag 30.juli til fredag 3.aug 
Hip Hop kurs på kulturhuset  
8-16 år fra kl. 11.00 til 14.00 
Instruktør: Wanja Merete Nerli 
Fredag er det oppvisning av Hip Hop dans 
på Elvelund Camping kl 13.00 
Påmelding til:  
postmottak@salangen.kommune.no 
 
Uke 31: Båttur med ”Nålsund” 
Onsdag  1.august og onsdag 8.august 
Båt tur ut på havet. Vi drar ut og fisker og koser 
oss ute på havet i ca 3.timer.  
Ta med deg  matpakke! 
Vi serverer brus og kjeks.  
Avreise fra Lund Kaia kl: 11.00 
Påmelding til:  
postmottak@salangen.kommune.no 


