
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 

 
 

Lørdag og 
Søndag  
i uke: 
25,26,27, 
28,29,30 
Kl: 12-15 

 
 
Stallopphold og ridning for 
deg mellom 5 til 16 år.  

 

Ved påmelding oppgis navn og alder på 
deltaker, foresattes navn og tlf.nr, samt 
ønske om dato. Skriv gjerne noen 
alternative datoer som kan passe. 
Foreldre blir så kontaktet ang. dato for 
opphold og annen informasjon.  
Det blir gjort avtaler sånn at 
rideoppholdet gjennomføres på en slik 
måte at det passer for alle ☺ 

 
 
Påmelding til:  

stallopphold@gmail.com 

 

 

Uke 30 og 32: Turer til Polarbadet 
Mandag 22.juli og mandag 5.august 
Gratis busstur og inngang til Polarbadet. 
Mat for dagen ordner familiene selv.  
Bussen går fra Lavangen skole kl: 10.15  
Og fra Salangen bussholdeplassen  
nedenfor kulturhuset  
kl. 11.00 og retur fra badet kl. 15:30  
Barn under 10 år må være i følge med badende voksen 
Påmelding innen 19.juli og 02.august 

anniken.bekkeli@salangen.kommune.no 
 

Friluftskole 
Passer for barn i alderen 10-13 år 
Bli med på friluftsskolen hvor det blir en rekke  
spennende aktiviteter. 

Uke 27: Friluftskole i Salangen 
Torsdag 4.-Lørdag 6.juli  
For mer informasjon: www.salangen.kommune.no 
Påmelding innen 14.juni til: 
https://www.deltager.no/friluftsskolesalangen 

Uke 33: Friluftskole i Lavangen 
Mandag 12.- onsdag 14.august 
Påmelding innen  5. august til: 

postmottak@lavangen.kommune.no 

 

 

         GOD SOMMER! 
 
 

                           Lavangen kommune 
                    Loabága suohkan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommeraktiviteter 

 til barn og unge i  

Salangen og Lavangen 

sommeren 2019 
 

 
 

Salangen og Lavangen kommune har i år fått 

tilskudd fra Bufdir  

(barne- ungdoms og familiedirektoratet)  

for å gi barn og unge i kommunene et gratis 

aktivitetstilbud i forbindelse med ferie og fritid. 

 

 

 

 
 

 

Vær OBS på at det er forhåndspåmelding til 

noen aktiviteter. Her trenger vi navn, 

fødselsdato og tlf.nr. til foresatte. 

 
NB: All deltagelse foregår under ”eget ansvar”, 
kommunene har ikke forsikring på deltagerne 
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Uke 25: ROCKNESS konsert 
Lørdag 22.juni 
Lavangen ungdomsråd inviterer til konsert der 

Kristian Kristensen m/band og Smalltown Rangers 

Dette er et rusfritt arrangement  
for deg mellom 13-18 år.  
Gratis inngang og buss fra/til Sjøvegan 
Bussen går fra SVGS kl: 19.30 
Retur fra Lavangen kl: 24.00 
Ingen påmelding ” førstemann til mølla” ☺  
 
 

Uke 26: Barnas dag 
Mandag 24.juni fra kl: 17.00 

Barnas dag på skoleplassen i Lavangen  
 

Uke 26: Tine Fotballskole  

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

Uke 25, 26 og 28: Paintball 
Lørdag 22.juni Kl:12-16 
På Moen i Lavangen alder 13-20 år 
Tirsdag 25.juni kl. 16:00 alder 6-11 år 
Grusbanen Tennevoll 
Lørdag  13.juli kl 12-17 alder 13-20 år 
Grusbanen Tennevoll 
Søndag 14.juli kl 12-17 alder 6-12 år 
Grusbanen Tennevoll 
Påmelding til: 
lavangen.paintball@gmail.com  
eller på tlf: 988 64 604 

Uke 26 og 32: Gårdsbesøk  
Torsdag 27.juni og torsdag 8.august 
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 innen 25.juni eller 6.aug. til: 

 sonja.svane.johnsen@gmail.com 
 

Uke 27: Hip Hop Workshop 
Mandag 1.- torsdag 4.juli og søndag 7.juli 
I idrettshallen mandag-onsdag kl: 13.00 - 14.30 
På Kulturhuset tordag kl: 13.00 - 14.30 
For ungdommer fra 13 år  
Oppvisning på Millionfiskens premiering 
Søndag 7.juli oppmøte kl: 14.00 
Insttruktør: Kristina Lackner 
Påmelding til: 
kristina.lachner@hotmail.com  
 

Uke 29: Tur til Polarpark 
Onsdag 17.juli  
Gratis busstur og inngangsbillett  
Mat for dagen ordner familiene selv.  
Der er flotte grillplasser i tillegg til  

restaurant. Se www.polarpark.no  
Bussen går fra Salangen skole, bussholdeplassen,  
nedenfor kulturhuset kl. 10.00  
Fra Lavangen skole kl: 10.30  
og retur fra parken kl:15.00  
Påmelding innen 14.juli til:  

jorun.utne@salangen.kommune.no 

Uke 29 og 32: Gokart 
Lørdag 20.juli og lørdag 10.august 
På Evertmoen Gokartbane i Dyrøy. 
Det blir enkel servering 
Alder fra 10 år  
Bussen går Fra Lavangen skole kl: 12.00 
 og fra Salangen skole, bussholdeplassen  
nedenfor kulturhuset kl. 12.30  
retur Evertmoen kl:16.00 
Påmelding innen 19.juli og 9.aug. til: 
anniken.bekkeli@salangen.kommune.no 

 

 
 

 
Uke 31: Hip Hop uke i Lavangen 
Mandag 29.juli til fredag 2.aug 
Hip Hop kurs i Lauvhallen 
8-16 år fra kl. 11.00 til 14.00 
Instruktør: Wanja Merete Nerli 
Påmelding til:  

wanja.m37@gmail.com  
 

 
Uke 31: Båttur med ”Nålsund” 
Torsdag 1.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: 12.00 
Påmelding innen 31.juli til:  

kai.woll@salangen.kommune.no 
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