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Alla aktiviteter följer de rådande restriktionerna och om dessa ändras kan aktiviteterna komma att 
ställas in eller ändras med kort varsel.  

Håll dig uppdaterad och läs det fullständiga sportlovsprogrammet på: 

 www.rattvik.se/sportlovsprogram 

Simhall 

Enåbadet: 25-meters bassäng, barnpool med lekhörna, bubbel-
pool, bastu, relax och servering. 
  
Öppettider, priser, information: tfn 0248-561 00, 
www.enabadet.se, enabadet@firstcamp.se 
 

Simskola 

Rättviks Simförening anordnar simskola under vecka 9 
(måndag 28/2 t o m söndag 6/3) i simhallen på Enåbadet.  
Simskolan bygger på att utveckla vattenvana via lek, glädje 
och nyfikenhet och bli trygg i vattnet utifrån barnets egna  
förutsättning samt grunderna i fyra simsätt. 45 minuter/grupp. 
 

Ålder: 5-12 år 

Sista anmälningsdag onsdag 23/2.  
 

Information och anmälan: https://idrottonline.se/
RattviksSimforening-Simidrott/ eller Rättviks Simförening  

 
Välkomna önskar Rättviks Simförening 

Foto: ©Enåbadet/Alexander Winther 

Kvällstur på Siljan! 

Kvällstur på skridskor eller spark för hela familjen på plogad 
bana i marschallers sken.  

Onsdag 2/3 kl. 18. 

Start vid början av Långbryggan, Rättvik. Sparkar finns att låna. 
Grill finns för egen grillning.  

Åkning sker på egen risk! Ställs in vid dåligt väder! 

Information: Bolle Hellström tfn 070-146 46 50. 

http://www.rattvik.se/sportlovsprogram
http://www.enabadet.se/
mailto:info@enabadet.se
https://idrottonline.se/RattviksSimforening-Simidrott/?fbclid=IwAR1skapwWu4LczQsBza0zceuGJzC65VbeDAV7AVHEGCuZkt0l6eAq4f5HbI
https://idrottonline.se/RattviksSimforening-Simidrott/?fbclid=IwAR1skapwWu4LczQsBza0zceuGJzC65VbeDAV7AVHEGCuZkt0l6eAq4f5HbI
https://www.facebook.com/RattviksSimforening


 

 

Öppettider under sportlovet: 
 

Måndag och onsdag kl. 18-22 
 

Fredag kl. 19-23 
 

Ålder: Från åk 7 

Aktiviteter under sportlovet: 
 

www.facebook.com/wasaborg 

Wasaborg/Ungdomens hus, Rättvik 

Adress: Knihsgatan 13B, Rättvik 
Tfn 0248-70 388, 0248-79 83 18 

Fritidsgård 

 

Ishall 

Furudals Ishall är öppen för allmänheten:  

Måndag 28/2 kl. 10-15.  

Tisdag 1/3      kl. 10-15.  

Onsdag 2/3    kl. 12.30-15.  

Torsdag 3/3   kl. 10-15.  

Fredag 4/3     kl. 10-15.  
 

Alla hälsas varmt välkomna till en stunds skridskoåkning.  
 

OBS! Ändringar kan ske, kolla med kansliet eller på kalendern 
som finns på www.orehockey.se 

Information: IFK Ore tfn 0258-106 20, info@orehockey.se 

Bandyhall 

Rättvik Arena är öppen för allmänheten: 
 

Måndag 28/2-Fredag 4/3 kl. 10-15. 

Passa på att åka skridskor i Rättvik Arena. Tiderna kan komma 
att ändras, se istider på webbplats: www.rattvikarena.se/
kalender/istider 

Information: Rättvik Arena tfn 0248-103 52, 
bandy@ifkrattvik.se  

https://www.facebook.com/search/top?q=ungdomens%20hus%20wasaborg
mailto:info@enabadet.se
http://www.orehockey.se
mailto:info@orehockey.se
http://www.rattvikarena.se/kalender/istider
http://www.rattvikarena.se/kalender/istider
mailto:bandy@ifkrattvik.com


 

Prästskogsvallen är öppen för skridskoåkning, om vädret  
tillåter!  

Belysningen går att tända på stolpen med en knapp vid elskåpet.  
Går att tända från mörkrets inbrott och lyser till och med kl. 21.30.  

Information: IFK Rättvik tfn 0248-103 52. 

Isbanor 

Skridskobana på Siljan. 

Plogad isbana för skridskoåkning, sparkåkning och promenad.  

OBS! All åkning sker på egen risk, isförhållandet kan snabbt  
ändras, åk gärna tillsammans och ta med er isdubbar.  
 
God tur önskar Aktiva Rättvik och Siljans Långskrinnare 

Foto: @Martin Litens 

Isbanor 

Mindre isbanor finns i Söderås, Backa, Sätra, Röjeråsen, Vikarbyn, 
Boda och Gulleråsen. 

Sparkar 
Sjöstaden i Rättvik och Rättviks kommun erbjuder gratis  
utlåning av sparkar. 

Totalt finns 50 sparkar för alla åldrar.  

Sparkarna står nere vid Långbryggan (40 st) och båthamnen (10 st) 
bara att låna och åka. Ingen tidsbokning utan först till kvarn. 

OBS! All åkning sker på egen risk, isförhållandet kan snabbt  
ändras, åk gärna tillsammans och ta med er isdubbar.  
 

Ha en fantastisk dag på Siljan önskar Sjöstaden Rättvik och  
Rättviks kommun. 

Foto: ©Sjöstaden Rättvik/Lars Hansson 



 

Skidspår 

KOPPARRÄNNSSPÅRET  

Ett tips på fin skidåkning är ”Kopparrännsspåret” med start vid  
motorbanan till slogboden vid Risåstjärn 18 km fram och åter.  
 

Alternativ startplats vid vändplan Gunnarsbodarna 12 km fram och 
åter. Värmestugan vid Gunnarsbodarna är uppvärmd 21/2-6/3! 

Under sportlovsveckorna 7-9 är det vänstra spåret upplåtet också för 
skidåkning med barnpulka mellan Motorbanan och Gunnarsbodarna 
och åter, totalt 6 km. OBS! Endast den sträckan! 

Skidspår finns vid tillräcklig snötillgång vid: 

ELLJUSSPÅREN TÄNDA 
 

Jarlstugan: 2 km och 5 km. Tänds manuellt kl. 05-09, 15-22.30 och  
släcks automatiskt.  

Söderås/Vidablick: Tänds kl. 15.45 och släcks automatiskt kl. 21.30. 
 

Vikarbyn: Tänds manuellt på första elljusstolpen och släcks automatiskt 
kl. 21.30. 

Boda: Tänds manuellt (röd knapp) vid grönt elskåp vid fotbollsplanen och 
lyser i 2 timmar. 

Furudal: Tänds manuellt kl. 17 och släcks automatiskt kl. 21. 

Aktuell spårinformation: www.rattvik.se eller www.skidspar.se  

JARLSTUGAN 

Konstsnöspår 2,2 km för skate– och klassisk skidåkning.  
Pulkabacke med konstsnö.  

Spåravgift på konstsnöspår: frågor/pris ring IK Jarl Rättvik kansli 
tfn 0248-514 25 eller www.ikjarl.nu. 

* Jarlstugan                      * Vikarbyn               * Motorbanan/Kopparrännsspåret  

* Tammeråsen      * Vidablick/Söderås       * Furudal (Tillhed)                 

* Boda                    

Slalom 

Rättviks Slalombacke 

Öppet varje dag under vecka 9 kl. 10-16. 

Kvällsöppet måndag, onsdag och fredag kl. 16-20. 

Grillplats finns. Tyvärr ingen skiduthyrning i år.  

Priser för liftkort finns på facebook: Rättviks Slalombacke 
 

Information: info@diversearbetaren.se eller tfn 070-271 68 08.  
 
Välkomna till härliga och fartfyllda dagar i backen. 

Foto: ©Martin Litens 

http://www.rattvik.se/
http://www.ikjarl.nu
https://www.facebook.com/search/top?q=r%C3%A4ttviks%20slalombacke
mailto:info@diversearbetaren.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trav 

Prova-på-travskola: Måndag 28/2 kl. 15-16.30 

Pyssla med hästarna, testa att köra, rida och gå tipspromenad.  
 

Ålder: 5-13 år. Gratis! Vid stort intresse även kl.  
13-14.30.  
———————————————————————— 
Sportlovsridning: Måndag 28/2 kl. 9.30-12  
 

Lugn och mysig ridtur i skogen med fika.  
 

Maxlängd 160 cm. Pris: 350 kronor.  
———————————————————–————— 

Sportlovsläger: Tisdag 1/3-torsdag 3/3 kl. 9-15. 
 

Tre fullspäckade dagar med ponnyer, kompisar, körning, ridning 
och annat kul med hästarna efter väder. Vi anpassar oss efter  
deltagarnas förkunskaper. 
 

Ålder: 7-12 år. Pris: 1 600 kronor. Medtag egen lunch och  
mellanmål. 
———————————————————–————— 

Sportlovstur i skogen: Fredag 4/3 kl. 13-16.30  
 

Vi kör en härlig långtur i skogen med ponnyerna. När vi kommer 
tillbaka dricker vi varm choklad och fikar samt sköter om  
ponnyerna.  
 

Ålder: 6-13 år. Pris: 450 kronor. 
——————————————————–—————— 
 
Plats: Travskolans stall på travbanan. 
 
Varmt välkomna till vårt stall på travbanan. Kör in på stallbacken, 
Travskolans stall ligger mittemot infarten till själva travbanan! 
Hjälm och säkerhetsväst finns att låna. Ta på varma kläder och 
skor.  

På samtliga aktiviteter gäller att anmälan är bindande och att vi 
ställer in vid ev. för få anmälda. 

För att vara säker på att få plats, anmäl gärna så snart som  
möjligt, men senast dagen innan respektive aktivitet! 

 
Anmälan: www.travskola.se. Klicka på Travskolan Rättvik.  
Information och frågor: Karolina Jakobsson, tfn 073-631 23 22 eller  
karolina.jakobsson@rattvik.travsport.se 

 

Varmt välkomna önskar vi på Travskolan i Rättvik! 

Kom och prova på trav, körtur i skogen m m med våra ponnyer under sportlovet! 

https://www.travskola.se/skolor/travskolan-rattvik/
mailto:karolina.jakobsson@rattvik.travsport.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiske 

Siljan Rättviken FVO och Rättvik-Boda FVO 
anordnar sportlovsfiske för alla barn och ungdomar på Ljusacksen 
(om vädret tillåter). Vi bjuder på fika och korv. Fiskespön och bete 
finns att låna. Vi bjuder självklart även på fiskekort. 

Måndag 28/2 och tisdag 1/3 kl. 09-12. 

Ålder: 5-16 år 

Ta på er bra kläder och skor. 

Självklart är allt gratis för barn/ungdomar. 

Anmälan via mail eller sms: Jonas Rantanen tfn 076-118 31 86 
eller jonas.rantanen@rattvik.se 

Välkomna önskar Siljan Rättviken FVO och Rättvik-Boda 
FVO 

Modellflyg 

Öppet hus hos Modellflygklubben Fenix;   
 

Torsdag 3/3 kl. 18-20. Kom till oss på Fenix och upptäck en härlig 
hobby! 

Ålder: Åk 3 och uppåt. 

Plats: Klubblokalen vid Rättviks båthamn.  
 

Välkomna att prova vår flygsimulator och titta på våra skapelser. 
Finns intresse av att börja med vår hobby så guidar vi och ger råd  
så starten blir så bra som möjligt! 
__________________________________________________ 
 

Modellflygdag; 
 

Lördag 5/3 kl. 11-15. Kom och titta på när vi flyger våra radio-
styrda farkoster. Kläder efter väder! 
 

Ålder: Åk 3 och uppåt 
 

Plats: Siljans is vid Rättviks båthamn.  
 

Den varma vintern kan orsaka isbrist och då ställs modellflygdagen in! 
___________________________________________________________ 

Kontaktperson: Bengt Staffas tfn 070-250 68 67,  
smurfbengan@hotmail.com  

 

Välkomna önskar Modellflygklubben Fenix!  

 

mailto:jonas.rantanen@rattvik.se
mailto:smurfbengan@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova på skateboard 

Kom och prova på skateboard med Hela Rättvik Rullar! 

Fredag 4/3 kl. 19-20. 

Ålder: Från åk 7. 

Plats: Wasaborg/Ungdomens hus, Knihsgatan 13B 

Information: Anna Larsén tfn 0248-70 388, 
anna.larsen@rattvik.se 

Rollspel 

Kom och prova på rollspel med Spelföreningen Valkyr! 

Måndag 28/2 kl. 15 på Wasaborg/Ungdomens hus, Rättvik 

Torsdag 3/3 kl. 13 på Ore bibliotek 

Ålder: Från åk 7. 

Information/anmälan: Anna Larsén tfn 0248-70 388, 
anna.larsen@rattvik.se 

mailto:anna.larsen@rattvik.se
mailto:anna.larsen@rattvik.se


 


