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HEJ!
Nu är det dags för sportlov på södra Öland!
 
I sportlovsprogrammet har vi samlat olika aktiviteter som sker på  
biblioteken, fritidsgårdarna och hos flera av de föreningar som är aktiva 
i kommunen. 
  
Passa på att leka, skapa, spela, träffa vänner eller träna din  
favoritidrott. Kanske är det under sportlovsveckan som du provar på en 
ny aktivitet för första gången! 
 
Glöm inte heller bort att du bor på en ö med en spännande natur!  
Prova att gå någon av kommunens vandringsleder, åk skidor eller  
skridskor på alvaret, grilla på någon av kommunens rastplatser eller 
bygg en snögubbe. 

Oavsett vilken av aktiviteterna som passar just dig så hoppas vi att du 
får en skön ledighet! 

Programmet börjar fredagen den 17 februari och avslutas söndagen 
den 26 februari 2017. Om det inte framgår någon kostnad under 
programpunkten så är aktiviteten gratis.



FREDAG 17 FEB
Bordshockey för hela familjen 
Starta sportlovet med att komma hela familjen och spela bordshockey. 
Priser utdelas. Gymnastiksalen är öppen för lek under eget ansvar. Korv 
och fika finns till självkostnadspris.
Plats: Albylen i Alby
När: Fredag 17 februari, start kl. 18.00
Arrangör: Hulterstad AIK
Kontaktperson vid frågor: Anna Lövström, 0485- 450 70

Motionsbingopromenad 
Gå motionsbingopromenad i Färjestaden. En bingoremsa med 5 brickor 
kostar 20 kronor, styckpris är 5 kronor. Efter rundan bjuder Coop på korv 
med bröd.
Plats: Coop Konsum i Färjestaden
När: Söndag 19 februari, start kl. 09.30-10.30
Arrangör: Färjestadens Motions IF
Kontaktperson vid frågor: Tomas Larsson, 0485-340 26 (kvällstid)

Bio i Mörbylånga
Mörbylånga Biografförening visar filmen “The Space Between Us”. Ett 
romantiskt dramaäventyr. 
Gardner Elliots mamma är astronaut och föder honom på planeten 
Mars. Hon dör utan att berätta vem pappan är. När Elliot är 16 år söker 
han på nätet och får kontakt med Tulsa, en tjej från Colorado.
Elliot får chans att komma till jorden och är fast besluten att hitta sin 
pappa. Längd 2 timmar.
Plats: Aulan, Skansenskolan, Mörbylånga
När: Söndag 19 februari  kl. 19.00
Åldersgräns: ej fastställd
Arrangör: Mörbylånga Biografförening
Föranmälan: Nej
Kostnad: 75 kr
Kontaktperson vid frågor: Heléne Lunde,  
070-888 01 72

SÖNDAG 19 FEB



MÅNDAG 20 FEB
Fritidsgården Fritte har öppet 
Fritidsgården Fritte i Degerhamn har öppet för dig som är mellan 10 och 
18 år. Här kan du träffa kompisar och umgås. Du kan spela pingis, tv-spel 
och titta på film.  I verkstaden kan du jobba med lera, gips, skrot och trä. 
Du kan också måla eller göra smycken.
Plats: Fritidsgården Fritte, vid biblioteket i Degerhamn
När: Måndag 20 februari, mellan kl. 14.30-22.00
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 - 473 27

Skridskoåkning
Fritidsgårdarna arrangerar skridskoåkning för dig  
som är mellan 11 och 18 år (om det finns is).
Information om tid och plats kommer att finnas på:
Fritidsgårdarnas hemsida: morbylanga.se/fritidsgardar  
Facebook: Fritidsgårdarna Mörbylånga kommun 
Instagram: fritidsgardarnamblakommun
 
Brödbakning i vedeldad stenugn
Kom och lär dig baka bröd i en vedeldad stenugn. En aktivitet för dig 
som är mellan 6 och 15 år. Tekniken är gammal och den ger gott bröd. 
Det blir fika på nybakat tunnbröd. 
Ingen föranmälan eller kostnad. 
Plats: KnapErnst stuga, Södra Sandåsgatan 65 i Färjestaden
När: Måndag 20 februari, mellan kl. 10-12
Medtag: Ta på praktiska och varma kläder, det kan vara kallt i stugan.
Arrangör: Torslunda Hembygdsförening 
Kontaktperson vid frågor: Marianne Martinsson, 070-385 47 58



Tennisspel för ungdomar 
Prova på att spela tennis. Alla ungdomar mellan 7 och 10 år är välkomna 
att träna tennis och leka med bollar hos Mörbylånga tennisklubb. Ingen 
föranmälan eller kostnad.
Plats: Skansenhallen i Mörbylånga
När: Måndag 20 februari kl. 16-17
Medtag: Träningskläder, inomhusskor och vattenflaska. Det finns racket 
att låna för den som inte har.
Arrangör: Mörbylånga tennisklubb
Kontaktperson vid frågor: Hiromi Ballantyne, 070-491 39 69

Innebandy i Albylen
Spela innebandy tillsammans, från 6 år och uppåt.  
Ingen föranmälan eller kostnad. Ledare är Johan och Torbjörn.
Plats: Albylen i Alby
När: Måndag 20 februari, start kl. 17.30
Arrangör: Hulterstad AIK
Kontaktperson vid frågor: Anna Lövström, 0485- 450 70

Fritidsgården Rubinen har öppet
Fritidsgården Rubinen i Färjestaden har öppet för dig som går i årskurs 
7 eller upp är till 18 år gammal. Här kan du bland annat träffa kompisar, 
spela spel, spela pingis, pyssla, baka, laga mat eller bara ”hänga”.
Plats: Fritidsgården Rubinen, Smaragdskolan, Stengatan 4 i Färjestaden
När: Måndag 20 februari, mellan kl. 18.00-00.00
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 – 471 81

MÅNDAG 20 FEB



TISDAG 21 FEB
Pomémon på biblioteken 
Kom och jaga Pokémons på biblioteket. 
Pyssla, pärla, leta och rita Pokémons med oss.
Plats: Biblioteken i Mörbylånga och Färjestaden
När: Tisdag 21 februari kl 10.00
Arrangör: Biblioteken i Mörbylånga och Färjestaden

Luftgevärsskytte i Degerhamn
Prova på luftgevärsskytte. Ledare finns på plats för att visa och hjälpa till. 
En aktivitet för dig som är mellan 7 och 16 år. Föranmäl att du kommer.
Plats: Båtladan, hamnen i Degerhamn
När: Tisdag 21 februari kl. 10-14
Arrangör: Degerhamns skytteförening
Anmälan: Meddela att du kommer till  
Rudolf Bigler, 0485- 660 511

Skridsko och pulkaåkning med grillning
Fritidsgården i Algutsrum ordnar med skridskor och pulkaåkning för dig 
som är mellan 11 och 18 år (om det finns snö). Du behöver inte anmäla 
dig i förväg. Grillen kommer att tändas och du har möjlighet att köpa 
korv eller hamburgare att äta.   
Plats: Algutsrums IF:s lokaler vid Enebacka i Algutsrum
När: Måndag 21 februari, mellan kl. 11-14
Medtag: Pengar om du vill köpa hamburgare eller korv. Ta med egen 
pulka och skridskor 
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 – 471 93

Fritidsgård i Torslunda sporthall
Fritidsgården i Torslunda har öppet för dig som är mellan 11 och 18 år. 
Vi bestämmer vilka sporter och lekar som vi vill göra när alla ses i  
sporthallen.
Plats: Torslunda sporthall
När: Tisdag 21 februari, mellan kl. 12-16
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 – 471 93



TISDAG 21 FEB
Öppen ateljé för alla åldrar 
Vi jobbar i trä, färg och lera. Ringlar krukor och figurer, täljer båtar, ska-
par hemliga talismaner och skapar all möjlig fantasi. Bara kom!
Plats: Kamerala villan, Köpmangatan i Mörbylånga
När: Tisdag 21 februari, mellan kl. 13-16
Arrangör: Kreativ verkstad i Mörbylånga kommun, 076-102 09 86

Kon-Tiki flaskskeppsbygge
Kom och lär dig att bygga ditt eget flaskskepp. Ledare från Föreningen 
Flaskskepparna finns på plats. En aktivitet som passar alla åldrar.  
Det finns bara 10 platser, så föranmälan krävs.
Plats: Kamerala villan, Köpmangatan i Mörbylånga
När: Tisdag 21 februari, mellan kl. 14-16
Arrangör: Kreativ verkstad i Mörbylånga kommun, 076-102 09 86         
Anmälan: Görs till Eva Matthis på eva.matthis@morbylanga.se

Fritidsgård i Algutsrum
Fritidsgården på Enebacka i Algutsrum har öppet för dig som är mellan 
11 och 18 år. Här kan du bland annat träffa kompisar, spela spel, pyssla, 
baka, kolla på film eller bara ”hänga”.
Plats: Algutsrums IF:s lokaler vid Enebacka i Algutsrum
När: Tisdag 21 februari, mellan kl. 14.30-18.00
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 – 471 81



Öppen repetition med Ölands Blåsensemble
Repetitionen är för barn och ungdomar som kan läsa noter och spelar 
ett blåsinstrument. Vuxna är också välkomna! Du får sitta med oss i 
orkestern och spela. I början kanske du bara vill lyssna och läsa i noterna 
och det är helt ok. Vi bjuder på fika i pausen. Ta chansen att få känna på 
hur roligt det är att spela många tillsammans!
Plats: Algutsrums IOGT-lokal, norr om kyrkan
När: Tisdag 21 februari kl. 19-21
Medtag: Ditt blåsinstrument och eventuellt öronproppar 
Arrangör: Ölands blåsensemble
Anmälan: Namn och instrument meddelar du: Erika eller Kristin 
erika@dintradgardsmastare.se eller kristin.bertilius@live.se

Cirkelträning i Albylen 
Kom till Albylen och träna tillsammans. Ingen föranmälan eller kostnad. 
Ledare är Stina och Jessica.
Plats: Albylen i Alby
När: Tisdag 21 februari, kl. 19-20.15
Arrangör: Hulterstad AIK
Kontaktperson vid frågor: Anna Lövström, 0485- 450 70

TISDAG 21 FEB

ONSDAG 22 FEB
Skidresa till Svartbäcksmåla (ändrat från Aboda Klint) 
Fritidsgårdarna i Mörbylånga kommun arrangerar en skidresa för dig 
som är mellan 11 och 18 år till Svartbäcksmåla i Nybro (om det finns 
snö). Det finns ett begränsat antal platser så föranmälan krävs.
Information om resan kommer att finnas på:
Fritidsgårdarnas hemsida: morbylanga.se/fritidsgardar
Facebook: Fritidsgårdarna Mörbylånga kommun 
Instagram: fritidsgardarnamblakommun

När: Onsdag 22 februari, heldag
Anmälan till: ann-charlotte.palmer@morbylanga.se 
eller malin.alvkall@morbylanga.se 
Senast den 16 feb!!!



Fritidsgården Skansen har öppet
Fritidsgården Skansen har öppet i Skansenskolans cafeteria. 
Vi har öppet för dig som är mellan 11 och 18 år. Här kan du träffa 
kompisar och umgås. 
Plats: Fritidsgården Skansen, Skansenskolan i Mörbylånga
När: Onsdag 22 februari, mellan kl. 12-19
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 - 473 81

Leos lekland 
Fritidsgårdarnas personal kommer att finnas inne på Leos lekland i Kal-
mar mellan klockan 14- 19. Ungdomar mellan 11 och 18 år är välkomna 
att delta. Transport till och från leklandet och entré löser ungdomarna 
på egen hand.
Plats: Leos lekland, Industrigatan i Kalmar 
När: Onsdag 22 februari, mellan kl. 14-16
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga
Kontaktperson vid frågor: Frida, frida.toll@morbylanga.se

Filmverkstad - Workshop i leranimation
Kom och prova på att göra film med lerfigurer, skapa miljöer och hitta på 
en historia. Prova på att filma med Stop motion teknik. Roligt för alla åldrar.
Plats: Biblioteket i Färjestaden, Ölands köpstad
När: Onsdag 22 februari, mellan kl. 12-16
Arrangör: Kulturskolan och Kreativ verkstad i Mörbylånga kommun, 076-102 09 86

Bio i Mörbylånga
Mörbylånga Biografförening visar Disneys nya animerade äventyr om 
”Vaiana” som i det forntida Söderhavet ger sig ut för att leta efter en  
sägenomspunnen ö. På sitt äventyr får hon sällskap av halvguden Maui.
Längd 1 timma och 54 minuter.
Plats: Aulan, Skansenskolan, Mörbylånga
När: Onsdag 22 februari  kl. 15.00
Arrangör: Mörbylånga Biografförening
Kostnad: 60 kr, åldersgräns: 7 år
Kontaktperson vid frågor: Heléne Lunde, 070-888 01 72

ONSDAG 22 FEB



Tennisspel för ungdomar 
Prova på att spela tennis. Alla ungdomar mellan 7 och 15 år är välkomna 
att träna tennis hos Färjestadens tennisklubb. Ingen föranmälan eller 
kostnad.
Plats: Färjestadens tennishall, Idrottsgatan i Färjestaden
  När: Torsdag 23 februari kl. 9-13
    Medtag: Träningskläder, skor (utan svart sula), vattenflaska och  
                           tennisracket. Det finns racket att låna för den som inte                            
                                  har något eget. 
                                       Arrangör: Färjestadens tennisklubb
                                           Kontaktperson vid frågor: Mikael Johansson, 
                                              070-237 25 25

Familjepingis i Albylen 
Kom hela familjen och spela pingis tillsammans. Ingen föranmälan eller 
kostnad. Ledare är Thomas Carlsson.
Plats: Albylen i Alby
När: Onsdag 22 februari, kl. 16-18
Arrangör: Hulterstad AIK
Kontaktperson vid frågor: Anna Lövström,  
0485- 450 70

Luftgevärsskytte i Algutsrum
Prova på luftgevärsskytte på elektroniska banor. Ledare finns på plats för 
att visa och hjälpa till. Ingen föranmälan eller kostnad. Från 7 år.
Plats: Algutsrums skyttehall vid Enebacka fotbollsplan
När: Onsdag 22 februari kl. 17-18,30
Arrangör: Algutsrum skytteförening
Kontaktperson vid frågor: Caroline Rosell, 070-242 93 80

ONSDAG 22 FEB

TORSDAG 23 FEB



TORSDAG 23 FEB
Pokémon på biblioteket 
Kom och jaga Pokémons på biblioteket. Pyssla, pärla, leta och rita  
Pokémons med oss.
Plats: Biblioteket i Degerhamn
När: Torsdag 23 februari kl. 10.00
Arrangör: Biblioteket i Degerhamn

Fritidsgård i Skansenhallen
Fritidsgården i Mörbylånga har aktivitet i Skansenhallen för dig som är 
mellan 11 och 18 år. Vi bestämmer vilka sporter och lekar som vi vill 
göra när alla ses i sporthallen.
Plats: Skansenskolans sporthall
När: Torsdag 23 februari, mellan kl. 10-15
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 - 473 81

Filmverkstad - Workshop i leranimation
Kom och prova på att göra film med lerfigurer, skapa miljöer och hitta 
på en historia. Prova på att filma med Stop motion teknik. Roligt för alla 
åldrar.
Plats: Biblioteket i Degerhamn
När: Torsdag 23 februari, mellan kl. 12-16
Arrangör: Kulturskolan och Kreativ verkstad i Mörbylånga kommun,  
076-102 09 86

Luftgevärsskytte i Alby
Kom hela familjen och prova på skytte! Klubbarna bjuder på fika. Det be-
hövs ingen föranmälan. Ledare är Ingemar Pettersson.
Plats: Albylen i Alby
När: Torsdag 23 februari, kl. 17.30
Arrangör: Stenåsa Hulterstad Ungdomsskytteförening och Hulterstad 
AIK:s damklubb
Kontaktperson vid frågor: Anna Lövström, 0485- 450 70



FREDAG 24 FEB
Luftgevärsskytte i Algutsrum 
Prova på luftgevärsskytte på elektroniska banor. Ledare finns på plats för 
att visa och hjälpa till. Ingen föranmälan eller kostnad. Från 7 år.
Plats: Algutsrums skyttehall vid Enebacka fotbollsplan
När: Fredag 24 februari kl. 12-13,30
Arrangör: Algutsrum skytteförening
Kontaktperson vid frågor: Caroline Rosell, 070-242 93 80

TORSDAG 23 FEB
Bio i Torngård 
Torngårds biografförening visar filmen ”Sing”. Ett äventyr i en värld som 
är som vår egen, men där alla invånare är djur. En stilig Koala vid namn 
Buster Moon chefar över en nedgången teater som sett bättre dagar. 
Men Buster är en evig optimist – ja, kanske till och med överoptimist, 
och har inga planer på att låta teatern gå i konkurs. Han satsar sina sista 
slantar på att återge sin teater sin forna glans genom att hålla en sång-
tävling mer storslaget än något annat världen sett. Längd 1 timma och 
48 minuter.
Plats: Torngårdsbion i Torngård
När: Torsdag 23 februari  kl. 19.00
Åldersgräns: Barntillåten
Arrangör: Torngård biografförening 
Föranmälan: Nej
Kostnad: 80 kr
Kontaktperson vid frågor: S-O Tornegård,  
0485-663 159



FREDAG 24 FEB
Bio i Mörbylånga 
Mörbylånga Biografförening visar ungdomsskräckisen ”Rum 213” efter 
den populära boken med samma titel. På sommarkollot där Elvira och 
hennes nya kompisar delar rum händer oförklarliga saker, och någon 
smyger runt i korridorerna.
Är det flickan som dog för 60 år sedan?
Längd 1timma och 18 minuter.  
Plats: Aulan, Skansenskolan, Mörbylånga
När: Fredag 24 februari  kl. 15.00
Åldersgräns: Från 11 år.  (fr. 7 år med vuxen)

Arrangör: Mörbylånga Biografförening 
www.bioaulan.se
Föranmälan: Nej
Kostnad: 60 kr
Kontaktperson vid frågor: Heléne Lunde, 070-888 01 72

Fritidsgårdskampen i Färjehallen
Fritidsgårdarna i Mörbylånga möter Fritidsgårdarna i Södermöre i en 
turnering. Turneringen är i fotboll, innebandy eller annan sport. Mer 
information kommer på hemsidan, Facebook och Instagram.
Fritidsgårdarnas hemsida: morbylanga.se/fritidsgardar 
Facebook: Fritidsgårdarna Mörbylånga kommun 
Instagram: fritidsgardarnamblakommun
Plats: Färjehallens sporthall
När: Fredag 24 februari, mellan kl. 19-23
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 - 473 81



LÖRDAG 25 FEB
Vi bygger fågelholkar 
Vi bygger fågelholkar, pratar om hålhäckande fåglar och visar olika  
holkar. Fruktpaus ingår!
Plats: Samling på parkeringen vid Mörbylånga Bostads AB, Köpmangatan 
32 (Mitt för ICA)
När: Lördag 25 februari, mellan kl. 10-12
Kostnad: 75 kronor per familj, annars per person
Arrangör: Ölands ornitologiska förening och Naturum Ottenby
Kontaktperson vid frågor: Liselotte,  
073-058 23 77

Fritidsgården Skansen har öppet
Fritidsgården Skansen har öppet i  
Skansenskolans cafeteria. Vi har öppet  
för dig som är mellan 11 och 18 år.  
Vi ser på film och lagar mat  
tillsammans.
Plats: Fritidsgården Skansen,  
Skansenskolan i Mörbylånga
När: Lördag 25 februari, mellan kl. 15-22
Arrangör: Fritidsgårdarna i Mörbylånga, 0485 - 473 81



BIBLIOTEKEN
Välkomnar dig som vill läsa tidningar, 
låna böcker eller bara vara i en lugn  
och skön miljö.  
Se morbylanga.se/bibliotek för  
öppettider och information.

FRITIDSGÅRDARNA
Välkomnar dig som vill vara med och spela spel,  
hänga med kompisarna och ha det trevligt. På morbylanga.se/fritidsgar-
dar hittar du mer information om vad du kan göra hos fritidsgårdarna, 
öppettider och annat bra.

SÖNDAG 26 FEB
Motions- och tipspromenad 
Gå motions- och tipspromenad i Färjestaden. En bingoremsa med 5 
brickor kostar 20 kronor, styckpris är 5 kronor. Tipskupong kostar 10 
kronor.
Efter rundan bjuder Ölands bank på fika.
Plats: Ölands bank, vid Köpstaden i Färjestaden
När: Söndag 26 februari, start 09.30-10.30
Arrangör: Färjestadens Motions IF
Kontaktperson vid frågor:  
Tomas Larsson, 0485-340 26 (kvällstid)

ISBANOR
När vädret tillåter så spolas skridskois intill idrottsplatsen Skansen,  
Esplanaden i  Mörbylånga och i Färjeparken i Färjestaden.
På båda banorna finns belysning så isen kan användas även kvällstid.

PULKABACKE
Intill elljusspåret i Färjestaden, vid Grövlegatan, finns en pulkabacke.  
När det finns snö kan backen användas till åkning med pulka. 
Belysning finns och den kan du själv tända vid behov. Här finns också en 
grillplats i norra kanten av backen!



OCH DU, KOM IHÅG...
...att du bor på en helt underbar ö full av spännande 
miljöer. Prova en av våra vandringsleder, åk skidor, stick 
ut och grilla korv eller bygg en snögubbe (om snön  
ligger kvar). 

Hoppas att du får ett fint sportlov!

 

 


