HIK Kick Off & Alla Kan IF kommer under vårterminen 2021 att arrangera aktiviteter i
Hembygdsparken för att du skall få möjligheter att ha lite trevligt i goda vänners sällskap.
Som du säkert vet så måste vi alla visa särskild hänsyn just nu på grund av Coronasmittan. Vi
kommer därför att begränsa antalet deltagare vid aktiviteterna så att alla får det utrymme
som rekommenderas. Efter samråd med Jan Klauser (ansvarig Convid-19 gruppen) och
Rickard Olsson (verksamhetschef funktionsstöd) som rekommenderat utomhusaktiviteter,
har vi beslutat oss för att fortsätta med torsdagsaktiviteterna i Hembygdsparken. För att vi
skall kunna garantera att vi kan leva upp till rekommendationerna så måste du anmäla ditt
deltagande senast fem dagar före aktivitetsdatumet så att vi kan planera aktiviteterna.
För att göra det hela lite mer spännande så kommer vi att lägga upp aktiviteterna som en 5kamp där alla gruppboenden tävlar mot varandra och ni som inte bor i något gruppboende
kommer att delas in efter hur ni umgås i vanliga fall. Segraren utses i slutet av våren 2021.
Efter avslutad aktivitet så grillar vi korv om vädret tillåter.
Ex:

Blåhakens deltagare spelar kubb på en bana medan Lindens spelar boccia på en
annan bana och så vidare. Aktiviteterna kommer att variera från vecka till
vecka.

Start:

6 maj

Dag:

Torsdagar

Målgrupp:

Barn, ungdomar & vuxna med funktionsnedsättning

Tid:

18.00 – 20.00

Ålder:

från 7 år (ingen övre gräns)

Samling:

17.55 vid grusplanen bredvid hästhagen i Hembygdsparken

Tänk på:

Endast skriftlig anmälan till kickoff@ektv.nu

Kostnad:

Minigolfen 35 kr/person + eventuell grillning 30 kr (korv o läsk) i samband med
aktiviteterna

Minigolf (info om övriga torsdagar finns nedan)

Vid dåligt väder (regn & blåst) är aktiviteterna inställda.
Har Du några frågor så kan du kontakt oss på: 0709 – 57 00 02

6 maj

18.00 – 20.00 Minigolf (minigolfbanan vid Hembygdsparken)

13 maj

13.00 – 17.00 Metardag (se separat inbjudan)

20 maj

18.00 – 20.00 Rullstolsaktiviteter (samling i Hembygdsparken)

27 maj

18.00 – 20.00 Spelkväll (kubb, boccia, mölki mm)

3 juni

18.00 – 20.00 Minigolf (minigolfbanan vid Hembygdsparken)

10 juni

18.00 – 20.00 Tipspromenad

Från och med torsdagen den 17 juni övergår vi till sommaraktiviteterna.
Information och program om sommaraktiviteterna finns på HIK Kick Off:s och
Alla Kan IF:s hemsida.
Vi hoppas att vi skall få många fina vårkvällar tillsammans.

