
 SOMMERAKTIVITETER 2022 

 

Kragerø IF friidrett 
 

Onsdag 20 juli: All- idrett .  Varierte aktiviteter.  Stadion  kl 11-13 
Mandag 25 juli: All- idrett.   Varierte aktiviteter .  Stadion  kl 11 -13 

Onsdag 27 juli: Padling.   Bergneset    kl 11 -13 
Mandag 1 august: Kast - og spenstøvelser. Ballaktiviteter.  Stadion  kl 11-13 
Onsdag 3 august: Kast- og spenstøvelser.  Ballaktiviteter.  Stadion  kl 11- 13 

Mandag 8 august: Instruksjonsstevne i friidrett.  Stadion  kl 11 - 13 
Onsdag 10 august: Instruksjonsstevne i friidrett.  Stadion    kl 11 -13 

 
Alle aktiviteter er gratis. Fra 6 år. Bare møt opp 

 

Kragerø badmintonklubb 

Åpne dager 9,10 og 11 august klokka 11-14 i Kragerø hallen. 
 Påmelding skjer til Kenneth Sommerseth: 48147751  eller  Ksommerseth@yahoo.no innen 7. August 

Diplom, og frukt og drikke til deltakere 
 

Kragerø håndball 
Kompis med kroppen og ball i hallen i uke 25, 26, 27 og 32. 

Gratis lavterskel tilbud for alle mellom 6-14 år. Klokken 1000-1300 mandag til fredag.  Masse ulike aktiviteter 
som Gagaball, kinball, hinderløyper, balansetrening, håndball, fotball, kanonball, innebandy, flyball, Bumball 

osv. Det serveres lunsj Meld gjerne på til medlem@kragerohandball.no eller bare møt opp 

 

 
Saltneven Seil & Moro – Lavterskel sommeraktivitet i regi av Kragerø Seilforening 

 Seiling, bading, båt-/sjøvett, sjømannskap og vannsport 

 På KSFs anlegg på Saltneven i Kragerøfjorden 

 Hver ukedag kl. 10 – 17 i perioden 11 juli – 5 august 

 For alle i alderen 8-19 år, nybegynnere og erfarne 

 All deltakelse er gratis! 

 Fremmøte på Saltneven – for de uten egen båttransport ordner Seilforeningen henting på 
Gunnarsholmen 

 Du kan være med en eller flere dager etter eget ønske. Påmelding vil skje løpende med 1-3 dagers frist 

 Nærmere informasjon vil komme på Kragerø Seilforening på Facebook og www.krageroseilforening.no 
 

Har du spørsmål, kontakt Pernille Granlund på pernilleg95@hotmail.no eller Trond Sejersted Bødtker på 
styretksf@gmail.com 

 
 

Mange aktiviteter på Levangsheia, sjekk facebook: Levangsheia idrettslag 
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