Ishall
Isbanor
Bandyhall
Glöm ej
hjälmen!

Rättvik Arena är öppen för allmänheten:
Mån 29/2, Tis 1/3, Ons 2/3 och Tor 3/3 kl. 08-16
Fre 4/3
kl. 08-15
Lör 5/3
kl. 12-14.30
OBS! Matcher kan förändra tiderna!
Prästskogsvallen är öppen för skridskoåkning, om vädret
tillåter! Belysningen går att tända på en knapp vid elskåpet.
Går att tända från mörkrets inbrott och lyser i 1 timme i taget
till och med kl 21.30.
Information: IFK Rättvik tfn 0248-103 52
---------------------------------------------------------------------Furudals Ishall är öppen för allmänheten:
Mån 29/2-Fre 4/3 kl. 10-15.
OBS! Träningar och matcher kan förändra tiderna,
ring gärna IFK Ore tfn 0258-106 20 och kolla!
Information: IFK Ore tfn 0258-106 20.

Bowling

Rättviks Bowlinghall har öppet:
Mån 29/2-Tor 3/3 kl. 13-20, Fre 4/3-Lör 5/3 kl. 13-24 och
Sön 6/3 kl. 13-17. Discobowling från kl. 17 fre och lör.
Information/bokning: Rättvik Bowling & Krog
tfn 0248-123 19 eller www.rattvikbowling.se

Sirapsbergets
Slalombacke

Sirapsbergets Slalombacke, Furudal har öppet alla dagar i
vecka 9. Mellan kl. 12-15 är skidliften öppen. (om snödjupet är
bra).

Slalomskidor, bob eller pulka. HJÄLMTVÅNG!
VÄLKOMNA!
Information: IFK Ore tfn 0258-300 28,
0730-561 632 (Bettan Wenngren)

Barnens
Vasalopp

Vikarby IK arrangerar ”Barnens Vasalopp” vid
ishockeyplanen/pulkabacken i Vikarbyn:
Fre 4/3

kl. 11-12 ålder 0-6 år
kl. 12-13 ålder 6-12 år

Medalj- och diplomutdelning. Bjuder alla på varmkorv och
dryck.
Vid snöbrist ordnas alternativ fysisk aktivitet.
Välkomna önskar Vikarby IK

Skidspår

Märkta skidspår finns vid tillräcklig snötillgång från
spårcentralerna vid:
*
*
*
*

Jarlstugan
Tammeråsen
Vidablick/Söderås
Tolvåsspåret

*
*
*
*

Motorbanan/Risås
Vikarbyn (Granmor)
Boda
Furudal (Tillhed)

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 19/2-6/3!
Se bild på stugan sid 5!
OBS! 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!
ELLJUSSPÅREN TÄNDA
Jarlstugan: 2,5 km och 5 km. Tänds manuellt och släcks
kl. 21.30.
Söderås/Vidablick: Tänds automatiskt och släcks
automatiskt kl. 21.30.
Vikarbyn: Tänds manuellt och lyser till kl. 21.30.
Boda: Tänds manuellt och lyser i 1 tim.
Furudal: Tänds manuellt kl. 17 och lyser till kl. 21.
För aktuell spårinformation: www.rattvik.se eller
www.skidspar.se.

Snöskovandring

Prova på Snöskor!
Skräddarsyr spännande rutter på snöskor för grupper om ca
10 personer.
Följ med på en snöskovandring i bergen på Siljansmeteoritens
kraterkant. En guidad tur i obanad terräng som trots
närheten till tätorten leder oss rakt in i älgtjurens boning.
Vackert, spännande och lite utmanande utmed bergssidan.
De flesta paketarrangemang blir specifika varje grupp eller
kund. Kontakta Trapperservice för pris efter det upplägg som
passar er bäst.
OBS! Alla kan gå på snöskor- ingen speciell teknik krävs!
Läs mer på: www.123minsida.se/siljansnowshoe
Information: 070-581 29 92 eller
snowshoe@trapperservice.se
Välkomna önskar Trapperservice/Siljan Snowshoe

Simhall

Enåbadet: 25-meters pool, barnpool med lekhörna, bubbelpool, bastu, relax och servering.
Öppettider:
Tor 25/2
Fre 26/2
Lör 27/2
Sön 28/2
Mån 29/2
Tis 1/3
Ons 2/3
Tor 3/3
Fre 4/3
Lör 5/3
Sön 6/3

kl. 12-20
kl. 10-20
kl. 10-18
kl. 10-18
kl. 10-18
kl. 10-20
kl. 10-18
kl. 12-20
kl. 10-18
kl. 12-16
Stängt

Pris:
Barn 3-12 år/senior
45 kr
Vecka (barn/vuxen) 250 kr
Hänglås
40 kr

+34 grader i vattnet!
Märkestagning kl. 16-18
Extra öppet!
+34 grader i vattnet!

Vuxen

65 kr

Information: tfn 0248-561 00, www.enabadet.se eller
info@enan.se

Rättviks
kulturhus

Välkomna in under sportlovet och bygg boktorn (29/2-6/3)!
Plats: Kulturhuset
Skaparfika: Ons 2/3 kl. 15.30
För dig som är 10-14 år och gillar att måla, rita och berätta
med bilder. Vi bjuder på fika och det konstmaterial som
behövs.
Plats: Kulturhuset
Verkstad: Tor 3/3 kl. 14-17
Kom och skapa din egen fantasifulla vårfågel.
Hantverkaren Ingrid Viklund håller i verkstaden.
Alla åldrar
Plats: Kulturhuset
Information: Rättvik Kultur tfn 0248-70 195 eller
rattvik.se/kultur

Långfärdsskridskor

Kvällstur på Siljan. Ons 2/3 kl. 19. Välkomna med
skridskor, sparkar, skidor, pulka eller vad det nu kan bli på
belyst och plogad bana på Siljan med utgång från
Stiftsgården. Ta med fikakorg och om du vill grilla, finns
koleldad grill! Åkning sker på egen risk!
Information: Siljans Långskrinnare tfn 070-146 46 50
OBS!

Inställs vid dåligt väder!

OBS!

Travskolan
Rättvik

Kom och prova på trav med våra ponnyer under
sportlovet.
Prova på travskola: Mån 29/2 och Tis 1/3 kl. 13-15: Kom
till stallet och träffa ponnyerna och testa köra ponnytrav. Du
som är mellan 5-14 år är välkommen. Hjälm och
säkerhetsväst finns att låna. Ta med varma kläder. Gratis. Vi
bjuder på fika.
Prova på vuxen: Tis 1/3 kl. 15-17
Nyfiken på vad ditt barn gör på travskolan? Eller vill du testa
sitta bakom en häst och känna kraften och känslan? Nu har
du chansen att komma till travskolan som vuxen! Gratis.
Sportlovsläger: Ons 2/3-Tor 3/3 kl. 09-14.30
Två heldagar i stallet med körning, pyssel med ponnyerna och
mycket skoj. Från 7 år. Ta med egen lunch. Pris: 500 kronor.
Heldag i stallet: Fre 4/3 kl. 09-15
Körning och pyssel i stallet hela dagen. Ta med egen lunch.
Pris: 250 kronor.
Plats: Travskolans och Stiernhööksgymnasiets stall på
travbanan.
Anmälan/information till: Travskolan Rättvik,
karolina.jakobsson@rattvik.travsport.se eller
tfn 073-631 23 22. Först till kvarn!
Varmt välkomna önskar vi på Travskolan i Rättvik!

Rast-/värmestugan vid Gunnarsbodarna är uppvärmd
19/2-6/3 2016!

Tfn 0248-79 83 18

Mån 29/2: kl. 18-21
Ons 2/3: Fiske och korvgrillning

(om väder och isar tillåter).

För mer information kolla affischer,
www.facebook.com/SantanaFurudal eller ring Ungdoms- och
fritidsenheten tfn 0248-70 228, 70 226.

Fre 4/3: kl. 19-23
Från årskurs 7
www.facebook.com/SantanaFurudal

Tfn 0258-103 25

Ungdoms- och fritidsenheten
Tfn 0248-70 226
fritid@rattvik.se

Reservation för ändringar

