SOMMERFERIEAKTIVITETER I KRAGERØ KOMMUNE SOMMEREN 2020
Uke 27:
Mandag 29 juni - Kragerø Fotball- fotballdag på stadion fra kl. 12 til kl.15. 60 deltakere
Onsdag 1 juli: Kragerø Håndball-håndballdag i Idrettshallen fra kl. 10 til kl. 14. 20 deltakere
Onsdag 1 juli: Levangsheia IL- Kragerø Golf, minigolfkurs fra kl. 13 til kl. 15. 8 deltakere

Uke 28:
Mandag 6 juli og Tirsdag 7 juli: Levangsheia IL- to dagers terrengsykkelskole, begge dager fra kl.10 til kl. 14. 15 deltakere.
Onsdag 8 juli : Kragerø Badminton- Idrettshallen fra kl 10 til kl. 14. 20 deltakere
Torsdag 9 juli : Kragerø Håndball-håndballdag i Idrettshallen fra kl. 10 til kl. 14. 20 deltakere

Uke 29:
Mandag 13 juli - Kragerø Fotball- fotballdag på stadion fra kl. 12 til kl.14. 60 deltakere
Tirsdag 14 juli: Helle IF- fotballdag på Hellebanen fra kl. 11 til kl. 15. 40 deltakere
Torsdag 16 juli: Helle IF- fotballdag på Hellebanen fra kl. 11 til kl. 15. 40 deltakere
Fredag 17 juli : Kragerø Badminton- Idrettshallen fra kl 10 til kl. 14. 20 deltakere
Fredag 17 juli : Kragerøparken, gokart kjøring, kl 10-11, 8-18 år, 16 deltagere. Oppmøte Kragerø Busstasjon kl 0930, retur fra Sannidal kl 1130

Uke 30:
Mandag 20 juli: Kragerø håndball- håndballdag i idrettshallen fra kl. 10 til kl. 14. 20 deltakere
Onsdag 22 juli: Kragerø Fotball- fotballdag på stadion fra kl. 10 til kl.14. 60 deltakere
Torsdag 23 juli : Kragerø Badminton- Idrettshallen fra kl 10 til kl. 14. 20 deltakere

Uke 31:
Mandag 27 juli - Kragerø Håndball-håndballdag i Idrettshallen fra kl. 10 til kl. 14. 20 deltakere
Mandag 27 juli - Kragerø Fotball- fotballdag på stadion fra kl. 12 til kl.15. 60 deltakere
Tirsdag 28 juli: Kragerø IF friidrett- friidrett på stadion fra kl. 10 til kl.14. 20 deltakere
Onsdag 29 juli : Kragerø Badminton- Idrettshallen fra kl 10 til kl. 14. 20 deltakere
Onsdag 29 juli : Kragerø IF friidrett- friidrett på stadion fra kl. 10 til kl.14. 20 deltakere
Torsdag 30 juli: Kragerø Fotball- fotballdag på stadion fra kl. 10 til kl.14. 60 deltakere
Torsdag 30 juli: Sannidal IL- aktivitetsdag på Kolbånn fra kl. 14 til kl. 18. 40 deltakere

Uke 32:
Tirsdag 4 august: Kragerø IF friidrett- friidrett på stadion fra kl. 10 til kl.14. 20 deltakere
Onsdag 5 august : Kragerø IF friidrett- friidrett på stadion fra kl. 10 til kl.14. 20 deltakere
Torsdag 6 august: Kragerø Badminton- Idrettshallen fra kl 10 til kl. 14. 20 deltakere
Fredag 7 august : Kragerøparken, gokart kjøring, kl 10-11, 8-18 år, 16 deltagere. Oppmøte Kragerø Busstasjon kl 0930, retur fra Sannidal kl 1130

Disse aktivitetene er gratis! Påmeldingsinformasjon finner du lenger ned.

Påmelding:

Kragerø Håndball
Kragerø Friidrett
Kragerø Fotball
Helle IF
Levangsheia

Line Langerød
Ørnulf Klausen
Per Apelseth
Håvard Klausen
For påmelding, se

linelangeroed@hotmail.com
jensornulf@protonmail.com
per@kragerofotball.no
havard.klausen@kebas.no

Under hvert enkelt
arrangement.
Sannidal IL

Kragerø Badminton

Kenneth Sommerseth ksommerseth@yahoo.no
Marianne Vibeto
vibetomarianne@icloud.com

Kragerøparken/gokart

Lars Børre Lofthaug

Mob 950 44 749

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste
ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.Stolpejakten tar sikte på å legge til
rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og
slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet
blant folk flest i hele landet.Stolpejakten er et gratis tilbud. I Kragerø arrangeres Stolpejakten av Vestfold og Telemark o-krets og
Porsgrunn o-lag, i samarbeid med Kragerø kommune.

Alt er gratis, førstemann til mølla!
Begrensede plasser, så meld på så snart som mulig

Multi i Løkkebakken har åpent for barn og ungdom fra 5 trinn, og til og med ungdomsskolen. Mandag til torsdag i hele juli. Fra kl. 12 til kl.15

Det vil også være mange barne- og ungdomsfilmer på Kragerø Biograf i sommer!
Biblioteket har åpent mandag til fredag fra kl. 10 til kl. 14, torsdager åpent til kl.16

Sannidal IL ønsker å arrangere aktivitetsdag for barn fra 8 til 12 år i Kragerø kommune Torsdag 30/7 fra kl 14:00 til kl 18:00 på Kolbånn.
Det blir fotball og lek, vi har fått med oss 1 A-lagsspiller og 1 G16 spiller som skal bira med det fotballfaglige, men det vil også være fokus på
annen lek så det vil passe alle barn.
Det vil bli servert pølse i brød, saft og is. Vi håper mange har lyst til å komme til Sannidal denne dagen.

SOMMERAKTIVITETER PÅ LEVANGSHEIA
Alle aktiviteter er gratis å delta på. Husk påmelding!

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

22.juni

23.juni
Aktivitetsdag
11.00-14.00
30.juni

24.juni

25.juni
Kajakk
11.00-13.00
2.juli

26.juni

27.juni

28.juni

3.juli
Sykling*
12.30- 17.30
10.juli
Sykling
12.30-17.30*

4.juli

5.juli

11.juli

12.juli

18.juli

19.juli

25.juli

26.juli

1.August

2.August

8.August

9.August

Kajakk
11.00-13.00

29.juni

1.juli
Golf
13.00-14.30

6.juli

7.juli

Terrengsykling,
dag 1
10.00-14.00

Terrengsykling
Dag 2
10.00-14.00

13.juli

14.juli

20.juli

21.juli
Basket
16.00-18.00 *
27.juli
28.juli
Basket
16.00-18.00 *
3.August
4.August
Terrengsykling, Terrengsykling,
Dag 1
Dag 2
10.00-14.00
10.00-14.00

8.juli
Golf

9.juli

13.00-14.30

15.juli

16.juli

17.juli

Golf
13.00-14.30

Terrengsykling
Dag 1
10.00-14.00

Terrengsykling
Dag 2
10.00-14.00

22.juli
Golf

23.juli

24.juli

13.00-14.30

29.juli
Golf
13.00-14.30

5.August

30.juli

31.juli
Basket
16.00-18.00*
6.August
7.August
Sykling
Basket
12.30-17.30* 16.00-18.00*

GRATIS FERGE, barna må stå på deltagerliste. Kun disse dager:

Sykling over 4 dager (inkludert sykkel):
6-7.juli og 16-17.juli.
Ferje fra Kragerø 09.10 med retur 14.25 (eventuelt 16.25)

Minigolf
1,8, 15,22 eller 29.juli
Ferje fra Kragerø 12.00 med retur 16.25.
Rafting 14,21 eller 28.juli
Ferje fra Kragerø 14.10 med retur kl.17.45.
*Basket
Noen ungdommer/voksne som vil spille basket, men mangler noen å spille med? Vi har satt opp forslag på datoer og tidspunkt, som folk
kan møte opp. Kanskje blir det mange nok til en trening/ kamp? Idrettslaget har hengt nett med baller som alle kan bruke. Legg igjen ballene, så neste
mann få glede av den.
Oppmmøte: Basketbanen v/ Støle kirke
*Sykling
Er du ungdom mellom 13-20? Glad i å sykle? Lyst til å bli kjent med andre? Vi har satt opp tidspunkt for sykling i ferdighetsparken på
Stabbestad. Møt opp og kanskje får du noen nye bekjentskapet?

Minigolf på Kragerø resort
Hva

Opplæring i minigolf på Kragerø golf. Avslutning med valgfri is i proshopen.

Hvor

Oppmøte ved proshopen på Kragerø golf

Når

1.juli, 8.juli, 15.juli, 22.juli og 29.juli. Kl. 13.00- 14.30

Alder

-18 år. Barnet må kunne være så gammel at det kan holde interessen så lenge kurset varer. Grupper på maks 8.

Ta med

Egen vannflaske

Påmelding

Dan Jurgens tlf. 95782769 (Maks 8 plasser per kurs)

Kajakk for barn
Hva

Kajakk opplæring for barn i barnekajakker. Barna får litt drikke og frukt.

Hvor

Ekernestranda

Når

21.06, 22.06 og 25.06 kl.11.00-13.00 (Kan ta lenger tid hvis fint vær)

Alder

4- 12 år. 6 per gruppe. 3 barn padler, mens 3 barn kan leke på stranda så lenge. Vi har tre vester, men ta gjerne med vest tilpasset barnet.

Ta med

Vest, vannflaske og eventuelt niste.

Påmelding

Torild Tveitereid tlf. 91319042

Havrafting for ungdom 12-20 år
Hva

Havrafting med Kragerø rib.

Hvor

Oppmøte på Stabbestad brygga (Ved ferjeleie)

Når
på veien.

(Venter på dato og klokkeslett ( 1 gang for barn 7-14 år og 2 ganger to ungdom 14-20. 13 barn per tur. Turen varer i 2 timer med et is stopp

Alder

Barn og ungdom 7- 20 år.

Ta med

Vannflaske.

Påmelding

Kragerø rib tlf. 92255593

Familietur til Grønsvik med sandslott bygging
Hva

Familietur til Grønsvik med sandslott bygging. Vi deler ut utstyr til sandslottbyggingen og en liten overraskelse til barna.

Når

Torsdag 6.august. Oppmøte i Myrstranda kl.10.30. Ved påmelding kommer henvisning til parkering.

Hvem

Idrettslaget arrangerer v/ Ida Hødnebø

Alder

For alle som klarer å gå 4-5 km på sti tur/retur.

Ta med

Niste, vann og badetøy evnt. Vest.

Påmelding

Ida Hødnebø tlf. 93219049

Aktivitetsdag på Gåsmyr
Hva
etter alder.

Arrangerte leker på Gåsmyr. På grunn av smittevernhensyn blir det grupper på maks 20. Kommer det mange, så deler vi opp i flere grupper

Hvor

Gåsmyr idrettsanlegg, Heibøveien 6.

Når

Tirsdag 23.juni kl.11.00-14.00 + 2 dager i juli (dato kommer)

Hvem

Unge aktivitetsledere

Alder
til å sykle på.

Aktiviteter for barn 5-11 ca. Alle aldre kan tilbringe en aktiv dag på Gåsmyr. Vi har stor fotballbane, friidrett utstyr, fotballvant og grusplass

Ta med

Vann og niste.

Skyting på Gåsmyr
Hva

Skyting på blink/ ballonger med luftgevær.

Hvor

Gåsmyr idrettsanlegg, Heibøveien 6.

Når

Dato kommer.

Hvem

Vegard Bjørkkjær og Joachim Hellermyr

Alder

For alle som vil prøve. Det er ingen påmelding, men man må regne med ventetid da alle som deltar må bruke antibac ved bruk.

Ta med

Vann og eventuelt niste.

Terrengsykkelskole
Hva

Terrengsykkelskole, medium nivå. 2 dagers kurs. (Sjekk ut trail camp 24» på FB)

Hvor

Oppmøte på Levangsheia barnehage (Stabbestad), Gevirveien 6

Når

6 og 7.juli, 16 og 17.juli og 3 og 4.juli.

Dag 1:
Kl.1000 Oppmøte Levangsheia Barnehage
Sykle sammen til ferdighets-park.Der kan barna prøve seg på forskjellige balansehinder, hopp og doserte svinger.
Kl.1130 spise niste. Etter mat sykler vi tur, ca 6km. Grus- og traktorvei. Underveis stopper vi for pauser og utfordringer.
Vi ender opp på parken igjen ca kl.1230. Kl.1400 sykler vi sammen tilbake til parkeringen der barna kan hentes.
Dag 2:
Kl.1000 Oppmøte Levangsheia Barnehage. Sykler sammen til ferdighets-park.
Kl.1045 sykler vi på tur ca 10km. Grus- og traktorvei, før vi kommer til blåmerket skogsti til en høyde (Slettlifjell) og nistespising. Etter mat sykler vi videre på
flytsti, med pauser underveis for utfordringer.
Vi ender opp på parken igjen ca kl.1330. Kl.1400 sykler vi sammen tilbake til parkeringen der barna kan hentes.

Hvem

Rufus Preiss og Johannes Flaatten. Instruktører fra «Alle barna sykler».

Alder

Fra hjulstrørrelse 24» ca. 3 klasse.

Ta med

Ta med deg egen sykkel og hjelm, sekk, niste og minst 2 l vann. Er det barn som ikke har sykkel kan man låne av Kragerø kommune.

Påmelding

Bindende påmelding via e-post top-tubes.com, Maks 15 plasser per kurs.

