Dagar
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar
Stortorget:
Skateparken:
Kostnad:

Dagar

Tid

Ort

Plats

10.00 – 15.00
Munka Ljungby
10.00 – 15.00
Magnarp
10.00 – 15.00
Strövelstorp
10.00 – 15.00
Söndrebalg
10.00 – 15.00
Ängelholm
9/7, 23/7 & 6/8
16/7 & 30/7
Gratis

Toftaskolan vid Multiarenan
Magnarps Skola (vid basketplanen
Vid Multiarenan
Basketplanen vid grusplanen
Stortorget/Skateparken (varannan)

Tid

Plats

Ort

Onsdagar 14.30 -17.00
Ängelholm
16/6, 23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8

Jolleplan ÄSSS Skäldervikens hamn

Maximalt 8 deltagare vid varje seglingspass. Anmälan obligatoriskt.
Anmälan till: kickoff@ektv.nu
Senast: Måndagen före önskat seglingspass.

Dagar

Tid

Samling

Torsdagar 18.00 – 20.00
Vid Glass & Våffelhuset
Datum: 10/6, 17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8
•

Se separat program för kvällarna i Hembygdsparken

Fiske vid Rönne Å eller Minigolf
Datum:
Tid:
Samling:
Kostnad:
Ingår:
OBS!

13/5 (Kristi Himmelfärdsdag)
13.00 – 17.00
Rönne Brygga (bakom Restaurang Bryggan)
75 kr
Metspö, agn (mask eller maggot) samt grillning (korv & bröd och en dricka)
Anmälan till kickoff@ektv.nu (obligatoriskt)

Fiske med Rååbåtarna
Vi kommer att arrangera två fiskeresor under juli månad. Det kommer att finnas plats till 20
deltagare vid varje tillfälle. Mer information kommer när vi fått klart med arrangören vilka
datum som blir aktuella.

Alla barn, ungdomar & vuxna är välkomna att deltaga efter sina förutsättningar.

•

är att skapa regelbundet återkommande meningsfulla fritidsaktiviteter på olika platser i
kommunen för barn, ungdomar & vuxna med funktionsnedsättningar. Våra aktiviteter
kommer givetvis att vara öppna även för de som inte har någon diagnostiserad
funktionsnedsättning men som känner att detta kan vara något för dem.

•

Är att skapa aktiviteterna där de som kan vara intresserade bor för att på detta sätt göra det
möjligt för alla att deltaga utan att behöva förflytta sig från hemorten. Detta gäller särskilt
ytterområdena.

•

är att HIK Kick Off och Alla Kan IF på detta viset skall öka förståelsen för allas lika värde
oavsett förutsättningar genom en öppen och rak gemenskap där medmänsklighet är en
ledstjärna.

•

är att vi efter detta året kan konstatera att vårt fritidsprogram är något som efterfrågas av en
ökande deltagarskara och därför finns mör att ed i kommunens framtida planering som ett
obligatoriskt inslag.

Vi är väl medvetna om vilket ansvar vi tar på oss när vi skapar aktiviteter under
rådande coronapandemi. För att minimera riskerna för smittspridning så
kommer vi givetvis att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer vad
gäller hygien och antal deltagare. Därför har vi beslutat att bedriva
aktiviteterna enligt nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•

max 8 deltagare i varje grupp
max 5 grupper
avstånd mellan grupper 10 m
avstånd mellan deltagare 1,5 m
ledare som ansvarar för att reglerna efterföljs
möjligheter att tvätta händerna (spray)
möjlighet att få skyddshandskar
munskydd för de som så önskar (var och en tar med)

Om Folkhälsomyndigheterna ändrar sina rekommendationer kommer vi
givetvis att informera om detta omgående och anpassa aktiviteterna utifrån de
nya rekommendationerna.

17/6

Rullstolsaktiviteter

24/6

Spelkväll (kubb, mölki mm)

1/7

Spelkväll

8/7

Tipsrunda

15/7

Musikfrågesport (vid scenen i Hembygdsparken)

22/7

Rullstolsaktiviteter

29/7

Tipsrunda

5/8

Grillkväll vid Klitterhusbryggan

12/8

Sommaravslutning

Anmälan till: kickoff@ektv.nu
Senast:

Måndagen före aktiviteten

Kostnad:

Gratis

