
Ridning og hestekos på stall 
Elvebakken 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Røde kors arrangerer ridning på stall Elvebakken for 
BARK medlemmer. Per nå er det fult.  
23-24. juni (onsdag og torsdag), 
25-26.juni (fredag og lørdag) og  
7-8.juli (onsdag og torsdag)  
 
Salangen hestesportklubb har gratis lørdags ridning i 
sommer. Følg med på deres facebook side ”salangen 
hestesportklubb” for oppdatert liste om hvilke dager det 
gjelder.  
 
 
Uke 32: Fotballkamp 
Søndag 15.august 
Fotballkamp på Alfheim søndag 15. august. TIL mot 
Vålerenga. Fra 8.klasse og oppover.  
Gratis inngang og buss fra/til Sjøvegan. 
Blir servert pizza og brus.   
Bussen går fra SVGS kl: 12:00  
Retur fra Alfheim etter kampen 
Påmelding til: 
ppt@salangen.kommune.no 
 
 
 
 
 
 
 

Uke 29 og 31: Turer til Polarbadet 
Tirsdag 20.juli og onsdag 4.august 
Gratis busstur og inngang til Polarbadet. 
Mat for dagen ordner familiene selv.  
Bussen går fra Salangen bussholdeplass  
nedenfor kulturhuset  
kl. 11.00 og retur fra badet kl. 15:30  
Barn under 10 år må være i følge med badende voksen 
Påmelding til 20 juli: sfrivill@online.no  
Påmelding til 4 august: ppt@salangen.kommune.no 
 
Friluftskole 
Passer for barn i alderen 10-13 år 
Bli med på friluftsskolen hvor det blir en rekke  
spennende aktiviteter. 
Uke 30: Friluftskole i 
Salangen 
Tirsdag 27.- Torsdag 29 Juli  
For mer informasjon: 
www.salangen.kommune.no 
Påmelding innen 30.juni til: 
https://www.deltager.no/event/friluftsskole_salangen_27-
29_juli_27072021#init 
 
 

 
GOD SOMMER! 

 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 

Sommeraktiviteter 
 til barn og unge i  

Salangen sommeren 2021 
 

 
 

 
 
Salangen 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 
alle aktivitetene. Her trenger vi navn, 
fødselsdato og tlf.nr. til foresatte.  
 
NB: All deltagelse foregår under ”eget ansvar”, 
kommunene har ikke forsikring på deltagerne 
 
 
 



 
Uke 27 og 31: Tur til Polarpark 
Torsdag 8 juli og tirsdag 3 aug 
Gratis busstur og inngangsbillett.  
Nytt i år er at man får være med på foring av 
rovdyrene kl.13  
Mat for dagen ordner familiene selv.  
Det er flotte grillplasser i tillegg til  
restaurant. Se www.polarpark.no  
Bussen går fra Salangen skole, bussholdeplassen,  
nedenfor kulturhuset kl. 11.30  
Retur fra parken kl:17.00  
Påmelding:  
Påmelding til 8 juli: sfrivill@online.no  
Påmelding til 3 august: ppt@salangen.kommune.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 26 og 30: Båttur med ”Nålsund” 
Onsdag 02. juli og søndag 1. august 
Vi drar ut og fisker og koser oss ute på havet i ca 3.timer. 
Ta med deg matpakke og klær tilpasset været. 
Vi serverer brus og kjeks.  
Avreise fra Lund kaia kl: 12.00 
Påmelding til: jenny.myrvoll@salangen.kommune.no 
 
 
 

Uke 25: Tine Fotballskole  

 
NB: ikke gratis!  

 
Uke 29: Frisbeegolf  
Onsdag 21 juli 
Frisbee golf på Aa gård i Lavangen. Hver 
deltager får en frisbee som man kan ta med 
hjem etter dagen. 
Ta med egen mat! Cafeen er også åpen  
for enkel servering av mat og drikke  
Oppmøte Aa-gård kl.12  
Ved stor påmelding blir det satt opp buss. 
Ha på dere egnede klær og fottøy til å være ute. 
Påmelding til: 
karla.sende@salangen.kommune.no 
 
Uke 28: Kajakk-kurs 
Tirsdag 13.juli til onsdag 14 Juli 
Grunnkurs i kajakk med varighet på 2 dager, ca 16 timer. Etter 
endt kurs får du våtkort fra Norges Padleforbund. 
For ungdommer fra 12 år og opp. 
Maks 8 deltagere 
Oppmøte tirsdag 13. juli ved 
Øvervatnet på Elvenes kl.10. Slutt ca.kl17. Avtaler nytt møtested 
for neste dag denne dagen. 
GPS navigat: 68.869680, 17.974837 
Ha med: ullundertøy for å ha under tørrdrakt, ekstra klesskift, 
god matpakke, varm og kald drikke og handduk 
Instruktør: Roger Tromstad 
Påmelding til:  
karla.sende@salangen.kommune.no 

 

 
 
Uke 28: Gokart 
Søndag 18.juli 
På Evertmoen Gokartbane i Dyrøy. 
Det blir enkel servering 
Alder fra 12 år 
Ha på heldekkende klær. 
Bussen går fra SVGS kl. 17.00  
retur Evertmoen kl:21.00 
Påmelding til: 
Jeanette.forde@salangen.kommune.no 

 
 

Uke 26 og 27: Fotokurs 
Mandag 28.juni- onsdag 30 juni 
Mandag 05.juli til onsdag 07.juli 
Tre dagers fotokurs med 
bruk av mobiltelefon. Vil 
blant annet lære teknikker 
og bildebehandlinger. 
Hver dag fra kl. 11.00 til 14.00 
Oppmøtested: SAFA 
Enkel servering 
For ungdommer i 8.klasse og opp. 
Instruktør: Hans Erik Børve 
Ha med: Egen mobiltelefon med lader + 
matpakke. 
Påmelding til:  
hans.erik@borvemedia.no 
 

 
 
 
 
 



 

 



 


