
Måndag 17 februari
Skidåkning, Vallåsen! Åk 6-17 år. Anmäl dig 
med separat anmälningslapp, där övrig informa-
tion finns. Deltagare betalar liftkort och skidhyra 
till fritidsledaren vid anmälan. Sista anmälnings-
dag 13/2, begränsat antal platser! 
TORGET, Stp: Ponnyridning med Staffanstorps 
Ridsportförening kl 10-13. Chokladservering kl 
11-12. PRO och SPF. Skaterampen öppnas kl 13: 
allmän åkning för alla på skateramp från Skate 
Malmö.
Skrivarworkshop, Skåningen, kl 10.30-12. 
Fotoworkshop, Skåningen, kl 13-14.30. 
Fotoworkshop, Forum Hjärup kl 10.30-12. 
Skrivarworkshop, Forum Hjärup  kl 13-14.30. 
Anmäl senast 15/2 på gårdarna eller på express-
yourself@staffanstorp.se. Du som är med båda 
passen i Hjärup eller Staffanstorp bjuds på 
lunch. Mer information på nästa sida.

Tisdag 18 februari
TORGET, Stp: Baka pinnbröd med Staffans-
torps Scoutkår kl 10-13. Skaterampen: mindre 
barn kl 10-13. För alla från kl 13. Chokladserve-
ring kl 11-12. PRO och SPF. 
Minecraft, Hjärupslundskolans matsal kl 10-15. 
Ta med egen dator. Anmäl senast 15/2 på går-
darna eller på expressyourself@staffanstorp.se. 
Lättare förtäring ingår.
5-kamp, Skåningen kl 12-17. 10-17 år, anmäl 
senast 15 februari. 

Onsdag 19 februari
Bowling, Staffanstorp, 10-12 år kl 11-13. 13-17 
år kl 16-17.30. Anmäl senast 15/2, anmälnings-
avgift: 20 kronor.

Tjejmässa, Malmö, åk 6-17 år, endast tjejer, kl 
13-18. Anmäl senast 15 februari. Vi ses på Skå-
ningen kl 12 och på Hjärupslundskolan kl 12. Ta 
med kontanter för fika och/eller om du vill köpa 
något på mässan.
Minecraft, i Bibliotekets hörsal, Stp kl 10-15. Ta 
med egen dator. Anmäl senast 15/2 på gårdarna 
eller på expressyourself@staffanstorp.se. Lättare 
förtäring ingår.
TORGET, Stp: Nybörjarskate med instruktör kl 
10-13. Ingen anmälan. Ta med egen bräda och 
hjälm. Chokladservering kl 11-12 med SPF och 
PRO. Skaterampen öppen för alla från kl 13.

Torsdag 20 februari
Fotbollsturnering, Staffanshallen. Åk 4-6 kl 10-
13. Åk 7-17 år kl 14-17. Anmäl ditt lag senast 
15/2, anmälningsavgift: 50 kronor/lag. Begränsat 
antal!
TORGET, Stp: Leksaksbytardag med Lions Club 
kl 10-13 (inne i Rådhuset vid dåligt väder). Ta 
med leksaker som du vill byta mot andra leksaker. 
Alla slags leksaker är välkomna. Överblivna lek-
saker kan skänkas till behövande barn. Skateram-
pen: mindre barn kl 10-13. För alla från kl 13. 
Chokladservering kl 11-12 med PRO och SPF.

Fredag 21 februari
TORGET, Stp: Skaterampen: mindre barn kl 
10-13. Chokladservering kl 11-12 med PRO och 
SPF. Skatetävling kl 13 om intresse finns. Däref-
ter är skaterampen öppen för alla.

Lördag 22 februari
Bråhögsbadet, kl 19-23 åk 6-17 år. Simkunnig-
het ett krav. Café. Ingen föranmälan.

Sportlovet 2014
Sportlovsaktiviteter för barn och ungdomar i ALLA ÅLDRAR!



Vi har lagt upp en egen digital arena och mötes-
plats på nätet, ett socialt forum för alla barn och 
ungdomar i Staffanstorps kommun som gillar att 
skapa. Oavsett om det gäller foto, skriva eller 
skapa i spel så kan ni visa upp era grejor och 
möta andra som håller på med samma sak. Här 
finns också tips på hur man kan bli bättre.
Adressen är expressyourself.se
Vi drar igång på sportlovet med kreativa work-
shops och Minecraft-evenemang i både Hjärup 
och Staffanstorp! Anmäl dig senast 15 februari 
på gårdarna eller på expressyourself@staffans-
torp.se. Kolla i programmet vilka tider som gäl-
ler för skrivar- och fotoworkshops på Skåningen 
och Forum Hjärup samt Mindcraft i Hjärups-
lundskolans matsal och i Bibliotekets hörsal! 

Express Yourself – roliga & kreativa 
workshops på Sportlovet! 
Blogga & skriva – Skåningen och Forum Hjärup 
den 17 februari
Kom och träffa bloggaren Lucas Novik som tip-
sar oss om bloggvärlden och hur man bloggar.
Inspirationsövningar med författaren och låtskri-
varen Mårten Sandén (Petrinideckarna) som tip-
sar om möjligheter och svårigheter. Lägg upp din 
text på vår nya community expressyourself.se. 

Fotosafari – Forum Hjärup och Skåningen den 
17 februari
Kom och träffa proffsfotografen Emil Malmborg 
som ger oss matnyttiga fototips. Vi går sedan ut 
och tar bilder på olika teman. Ta med digital ka-
mera eller smartphone. Några kameror lånas ut. 
Lägg upp och tävla med dina bilder på vår nya 
community expressyourself.se! 

Minecraft – Hjärupslundsskolan den 18 februari 
och i Bibliotekets hörsal den 19 februari
Ta med din dator och spela det populära även-
tyrs- och byggspelet Minecraft. 

Anmälan
Anmäl dig på Skåningen (046-25 11 69) eller
Fritid Hjärup (046-25 16 50) senast den 15 
februari om inget annat anges. Alla arrangemang 
är kostnadsfria om inget annat anges. Hämta en 
anmälningslapp eller skriv ut en från hemsidan 
www.staffanstorp.se/ungistaffanstorp. 
Alla arrangemang är drog- och alkoholfria. Ev. 
förändringar kommer finnas på vår hemsida. 
Behöver du skjuts till eller från våra evenemang? 
Prata med din fritidsledare!
Öppettider v. 8 på Skåningen och Forum Hjärup
Måndag: öppet båda anläggningar kl 13-17 (åk 
4-5 om man inte är med i workshop)
Tisdag: öppet Skåningen kl 13-17 (åk 4-5)
Onsdag: öppet båda anläggningar kl 19-21 (åk 
6-17 år)
Fredag: Hjärup: Fritid öppet kl 14-17. Hjärups 
idrottshall öppen kl 18.30-22.30 för fotboll och 
lek. Café. Åk 6-17 år är välkomna. 
Staffanstorp: Skåningen: öppet för åk 4-5 kl 14-
17. Öppet för åk 6-17 år kl 18-23. 

Sportlovsextra!
Mysiga aktiviteter på Torget för mindre barn
På Torget i Staffanstorp bjuder varje förmiddag 
kl 10-13 en rad föreningar på mysiga aktiviteter. 
Måndag: Gratis ponnyridning med Staffanstorps 
Ridsportförening. 
Tisdag: Baka pinnbröd med Staffanstorps Scout-
kår Djurslöv. 
Onsdag: Nybörjarskate. 
Torsdag: Leksaksbytardag med Lions. 
Måndag-fredag: PRO och SPF bjuder på varm 
choklad på Torget kl 11-12.
Tisdag-fredag: En riktig skateboardramp är    
öppen endast för de mindre barnen kl 10-13   
och därefter för alla åldrar.
Titta efter TORGET, Stp, i programmet.

expressyourself.se – ny digital arena i Staffanstorps kommun


