
Trafik, ungdoms– och fritidsenheten 
Tfn 0248-70 226, fritid@rattvik.se 

www.rattvik.se 

 



 

 

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: 
Måndag 27/2  kl. 10-18   Fredag 3/3  kl.10-18 
Tisdag 28/2   kl. 10-20     Lördag 4/3  kl.12-16 
Onsdag 1/3   kl. 10-18     Söndag 5/3 stängt 
Torsdag 2/3  kl. 12-20 

Plats: Enåbadets Simhall, Enåbadsvägen 8 

Priser/information: tfn 0248-561 00, www.enabadet.se,  
enabadet@firstcamp.se 

 

Foto: ©Enåbadet/Alexander Winther 

Kvällstur på Siljan! 

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

Onsdag 1/3 från 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: anita@wastvind.com 

Välkomna önskar Siljans Långskrinnare! 

Sparkar 
Rättviks kommun med flera erbjuder gratis utlåning av     
sparkar. 

Sparkarna står nere vid Långbryggan (60 st), Sjöstaden i Rättvik, 
båthamnen (10 st) och Vikarbyns båthamn (30 st) bara att låna och 
åka. Ingen tidsbokning utan först till kvarn. Man lämnar tillbaka 
sparken på den plats som man lånade den. Vill man får man gärna 
swisha ett bidrag för underhåll/drift av banan på Siljan.  

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

Aktiva Rättvik och Siljans Långskrinnare har gratis utlåning av  
isdubbar, finns att hämta på Team Sportia. 
 

Ha en fantastisk dag på Siljan önskar Rättviks kommun 
med flera. 

http://www.rattvik.se/sportlovsprogram
http://www.enabadet.se/
mailto:info@enabadet.se
mailto:anita@wastvind.com


 

 

 

Ishall 

Furudals Ishall är öppen för allmänheten:  

Måndag 27/2 t o m fredag 3/3 kl. 08-15.  

Alla hälsas varmt välkomna till en stunds skridskoåkning. Viss 
utrustning kan lånas på plats. Reservation för ändring av tider    
p g a övrig verksamhet t ex isvård. 

Plats: Furudals Hockeycenter, Ishallsvägen 8, Furudal 

Information: Kansli tfn 0258-106 20, anders@orehockey.se 

Välkomna önskar IFK Ore! 

 

Bandyhall 

Rättvik Arena är öppen för allmänheten: 
 

Måndag 27/2 t o m fredag 3/3 kl. 09-15. 

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

Plats: Rättvik Arena, Backvägen 41 

Information: Rättvik Arena tfn 0248-103 52, info@rattvikarena.se  

Välkomna! 

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.  

Aktiva Rättvik och Siljans Långskrinnare har gratis utlåning av  
isdubbar, finns att hämta på Team Sportia. 
 
God tur önskar Aktiva Rättvik och Siljans Långskrinnare Foto: @Martin Litens 

Isbanor 

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

mailto:info@enabadet.se
mailto:info@orehockey.se
https://www.rattvikarena.se/allmanhetens-akning
https://www.rattvikarena.se/allmanhetens-akning
mailto:info@rattvikarena.se


 

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.  

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 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. Skiduthyrning för alla från nybörjare till avancerade 

åkare.   

Priser liftkort finns på facebook: Rättviks Slalombacke 

eller www.rattviksslalombacke.se 
 

Information: info@rattviksslalombacke.se eller tfn 070-265 06 76.  
 

 

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
http://www.rattviksslalombacke.se
mailto:info@diversearbetaren.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trav 

Prova-på-travskola: Måndag 27/2 kl. 13-14.30. 

Borsta och pyssla med ponnyerna samt testa körning.  
 

Ålder: 5-12 år. Pris: 40 kronor.  
———————————————————————— 
Prova-på-ridning: Måndag 27/2  
 

Testa och rida en bana med koner och bommar.  
 

Ålder: Kl. 15-16: 4-7 år, kl. 16.30-17.30: 8-12 år. 
 

Maxlängd: 160 cm. Pris: 40 kronor.  
———————————————————–————— 

Sportlovstur i skogen: Tisdag 28/2 kl. 13-16. 
 

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.  
———————————————————–————— 
Sportlovstävling: Onsdag 1/3 kl. 16.30. 
 

Kör eller rid en konbana. Vi har klasser för alla åldrar från 4 år, där 
dom som behöver får ha medhjälpare i vagnen/någon som leder 
ponnyn. Tidbedömningsklass för de som vill från 10 år. Alla får 
rosett. Förkunskapskrav: Ha testat att rida eller köra någon gång 
innan. 
 

Ålder: 4-15 år. Pris: 100 kronor/start. 
——————————————————–—————— 
Sportlovsläger: Onsdag 1/3 t o m fredag 3/3 kl. 09-15.  
 

Ett läger för dig mellan 7-12 år som gillar hästar! Under de här da-
garna blandar vi körning och ridning i skog och på banan med pys-
sel av hästarna, hästskötsel och kompisar! Vi anpassar oss efter  
deltagarnas förkunskaper. 
 

Ålder: 7-12 år. Pris: 1 600 kronor. Ta med egen lunch och mellis. 
——————————————————–——————–————— 
 
Plats: Travskolans stall på Rättvikstravet, Travvägen 4 
 
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridning 

Måndag 27/2  kl. 08-16 

Dagläger för er som rider obehindrat i alla gångarter.  
1 dressyr, 1 hopp-pass och teori. 

Pris: 850 kronor.  

Anmälan är bindande och görs av målsman till: 
anna.wallinder@rattviksridklubb.se 

———————————————————————— 

Tisdag 28/2 kl. 08-16 

Dagläger för nybörjare upp till märke 2. 2 ridpass och teori.  

Pris: 850 kronor.  

Anmälan är bindande och görs av målsman till: 
anna.wallinder@rattviksridklubb.se 

———————————————————–————— 

Onsdag 1/3 och Torsdag 2/3 

Träning för Alma Forsberg 

Onsdag:  dressyr/markarbete förmiddag och hoppning eftermiddag  
Torsdag:  banhoppning. 

Pris: 400 kr/pass eller 1 100 kr för alla tre passen. 

Hästhyra RRK häst 100 kr/pass eller 200 kr alla passen.  
Tävlar du på RRK häst är det ingen hästhyra. 

Anmälan är bindande och görs av målsman till 
anna.wallinder@rattviksridklubb.se 

———————————————————–————— 

Torsdag 2/3 kl. 16-20 

Löshoppning  

Pris: 250 kr/15 min 

Anmälan är bindande och görs av målsman till 
anna.wallinder@rattviksridklubb.se 
——————————————————–—————— 

Fredag 3/3 kl. 13 

Uteritt. För att deltaga måste du kunna rida obehindrat i alla  
gångarter. 

Pris: 250 kr 

Anmälan är bindande och görs av målsman till 
anna.wallinder@rattviksridklubb.se 

Under sportlovet erbjuder Rättviks Ridklubb dagläger och andra träningar på olika nivå till  
ridklubbens medlemmar.  

mailto:anna.wallinder@rattviksridklubb.se
mailto:anna.wallinder@rattviksridklubb.se
mailto:anna.wallinder@rattviksridklubb.se
mailto:anna.wallinder@rattviksridklubb.se
mailto:anna.wallinder@rattviksridklubb.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridning fortsättning 

Föreläsningar/clinic 

Måndag 27/2 kl. 18: Li Skoglund, Equiterapeut.  
Gratis för alla medlemmar och 50 kr för icke medlem.  

Tisdag 28/2 kl. 18: Martin Wiknander, Kiropraktor. 
Gratis för alla medlemmar och 50 kr för icke medlem. 

Onsdag 1/3 kl. 18: Alma Forsberg (fältävlansryttare,beridare och 
unghästutbildare). Hoppclinic inriktat unghäst. 
Gratis för alla medlemmar och 50 kr för icke medlem. 

Anmälan är bindande och görs av målsman till: 
anna.wallinder@rattviksridklubb.se 

———————————————————————— 

Plats: Rättviks Ridklubb, Backavägen 69 
 

Medlemskap krävs för att deltaga på våra aktiviteter.  

Är du ännu inte medlem hos oss och vill vara med på någon av våra 
aktiviteter så kan du enkelt i samband med att du anmäler dig bli 
medlem. Medlemsavgift 350 kr/per person, gäller hela året 2023. 
 

Information och frågor: Anna Wallinder, tfn 073-513 15 33 eller  
kontakt@rattviksridklubb.se 
 

Varmt 

Bordtennis/pingis 

Kom och prova på bordtennis/pingis. Ledare finns på plats för lite 
tips och råd i övrigt är det fritt spel. Finns även bollrobot som man kan 
testa att spela mot.  

Kläder för inomhus, inneskor ett krav, ev. vattenflaska. Har ni eget 
pingisrack är det bra om ni tar med er, vi har några racketar att låna ut.  

Tisdag 28/2, Onsdag 1/3 och Torsdag 2/3 kl. 12-15. 

Ålder: Från 7 år. 

Plats: Rättvik Arena, Bollhallen, Backavägen 41 

Information: Coffe Bergknecht tfn 076-026 25 13, coffe.b@telia.com,  

https://www.svenskalag.se/vikarbyik-bordtennis 
 

Välkomna önskar Vikarby IK! 

 

Elbilar/pysselhörna 
Välkomna att åka Classic Car Weeks elbilar och pysselhörna med olika 
saker. Man kan pendla mellan de bägge aktiviteterna. Vi bjuder barnen 
på saft, fika finns att köpa. Barnaktiviteterna är gratis. 

Tisdag 28/2, Onsdag 1/3 och Torsdag 2/3 kl. 13-15. 

Ålder: 6-12 år. 

Plats: Rättviksparken, Furudalsvägen 1 

Information: Kansli Classic Car Week tfn 0248-109 04,  
office@classiccarweek.com  
 

Välkomna önskar Classic Car Week! 

mailto:anna.wallinder@rattviksridklubb.se
mailto:kontakt@rattviksridklubb.se
mailto:coffe.b@telia.com
https://www.svenskalag.se/vikarbyik-bordtennis
mailto:office@classiccarweek.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellflyg 

Inomhusflygning i bollhallen, Rättvik Arena 
 

Lördag 25/2 kl. 13.30-16.30. Kom och titta på när vi flyger våra 
radiostyrda farkoster inomhus. All publik hänvisas till läktaren.  
 

Ålder: 10-18 år, men alla är välkomna! 
 

Plats: Rättvik Arena (bollhallen), Backavägen 41  

__________________________________________________ 
 

Öppet hus hos Modellflygklubben Fenix;   
 

Torsdag 2/3 kl. 18-20. Kom till oss på Fenix och upptäck en härlig 
hobby! 

Ålder: Alla 

Plats: Klubblokalen vid Rättviks båthamn, Båthamnsvägen 5 
 

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! 
 

___________________________________________________________ 

Modellflygning/uppvisning på Siljans is vid båthamnen. 
 

Lördag 4/3 kl. 11-15. Kom och titta på när vi flyger våra radio-
styrda farkoster. Kurrar det i magen finns det hamburgare, korv, 
kaffe mm. Kläder efter väder! 
 

Ålder: Alla 
 

Plats: Siljans is vid Rättviks båthamn, Båthamnsvägen 5 
 

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!  

 

Gevärsskytte 

Kom och prova på gevärsskytte (korthåll) med Rättviks Skytte-
gille! 

Fredag 3/3  mellan kl. 11 och 14. 

Vi erbjuder provskjutning med våra gevär (diopter och kikarsikte)  
avstånd 50 m liggande med stöd. Varma kläder (utomhus).  
Vi bjuder på korv med bröd och dricka. 

Ålder: Åk 6-9 

Plats: Österängsvägen, sväng höger precis före Drafsåns återvinnings-
central. Sök på: https:maps.google.com, skriv Rättviks Skyttegille 

Information: Stefan Sjöberg tfn 070-789 32 52, 
mail@stefanihyttan.se.  

Välkomna önskar Rättviks Skyttegille! 

 

mailto:smurfbengan@hotmail.com
https:maps.google.com
mailto:mail@stefanihyttan.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurspel 

Kom och prova på figurspelet Warhammer med Spel-
föreningen Valkyr! 

Fredag 3/3 mellan kl. 11 och 17.  

Nyfikna, nybörja och erfarna är varmt välkomna! 

Ålder: Från 12 år och uppåt, föräldrar är också välkomna! 

Plats: Hörsalen på Rättviks Kulturhus 

Information: Ted Frid tfn 076-126 10 39, ted.frid@hotmail.com 

Välkomna önskar Spelföreningen Valkyr! 

Fäktning 

Kom och prova på fäktning med Spelföreningen Valkyr! 

Tisdag 28/2 kl. 18-20 

SF Valkyr erbjuder att pröva historisk fäktning (HEMA) med långsvärd 
eller kortsvärd. HEMA är både en sport och forskning i hur historiska  
vapen troligtvis användes. Det skiljer sig från olympisk fäktning på så  
sätt att det krävs mer träning i att hantera själva vapnen för att de har en 
större massa och måste träffa mer realistiskt. 

Kläder och skor för inomhus. Övrig utrustning finns att låna.  
Max 8 deltagare. Kom tidigt! 

Ålder: Från 15 år. 

Plats: Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 9, Masens gymnastiksal 

Information: Joakim Steger tfn 070-495 25 44, jokim.steger@gmail.com  

Välkomna önskar Spelföreningen Valkyr! 

Rollspel 

Kom och prova på rollspel med Spelföreningen Valkyr! 

Fredag 3/3 mellan kl. 11 och 17.  

Prova på rollspelet ”Dungeons & Dragons”, världens största roll-
spel! En rollspels session kommer att hållas av en väl erfaren  
spelledare, så ta chansen! 

Ålder: Från 13 år och uppåt. 

Plats: Konferens rummet på Rättviks Kulturhus 

Anmälan: johannes.thyden@hotmail.com. Max 5 deltagare. 

Information: Johannes Thydén tfn 076-833 71 55,  
johannes.thyden@hotmail.com 

Välkomna önskar Spelföreningen Valkyr! 

mailto:ted.frid@hotmail.com
mailto:jokim.steger@gmail.com
mailto:johannes.thyden@hotmail.com
mailto:johannes.thyden@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastik 

Måndag 27/2   Plats      

16:45 Coregympa  Sporthallen     
17:00 Mjukgympa  Ishallen Furudal    
17:45 Tabata   Lerdalshöjden 
18:30 Tabata   Sätra skola  
18:45 Box    Lerdalshöjden 
19:45 Styrka/box 12-16 år Lerdalshöjden    

Tisdag 28/2 

16:45 Hopplös gympa  Boda skola    
17:00 Tabata   Ishallen Furudal  
17:30 Skivstångspass  Lerdalshöjden 
18:00 Mix träningspass  Vikarbyns skola 
18:30 Latino/pop styrka Lerdalshöjden     

Onsdag 1/3 

18:30 Step/styrka   Lerdalshöjden    

Torsdag 2/3 

18:00 Tabata    Ishallen Furudal  
18:30 Stationsträning  Lerdalshöjden  
 

Besök gärna: www.laget.se/rgk för mer information!  

Information: Rättviks Gymnastikklubb (Josefin)  
tfn 070-594 80 54, jossesundh@hotmail.com  

Välkomna önskar Rättviks Gymnastikklubb! 

 

Rättviks Gymnastikklubb erbjuder gratis gympapass enligt nedan för alla sportlovslediga.  

Judo 

Kom och prova på judo med Rättviks Judoklubb! 

Vi kör ett träningspass som ger dig en inblick i vad judo är. 

Tisdag 28/2 kl. 13-14.30.  

Ålder: Från åk 1-9 

Plats: Rättviks Judoklubbs dojo, Tholéns väg 4 

Klädsel: Träningskläder (mysbyxor/t-shirt/träningsoverall, vi  
tränar barfota. 

Information/anmälan: Anmälan senast 27/2 till Benny Nyström 
tfn 073-037 84 84. 

Välkomna önskar Rättviks Judoklubb! 

 

http://www.laget.se/rgk
mailto:jossesundh@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomens hus/Wasaborg 

Judo 

Ålder: Från åk 7 

Plats: Knihsgatan 13B 

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

Tfn: Ungdomens hus/Wasaborg 0248-70 790 

mailto:anna.larsen@rattvik.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


