SPORTLOVET
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Här hittar du tips på aktiviteter för ett sportlov
på hemmaplan, de flesta är helt gratis!
Saknar du något i listan är du välkommen
att höra av dig med ditt tips!
DISCGOLF

Testa på discgolf! Banor hittar du på Sankt Hans backar och vid
gymnasieskolan Vipan. (För aktiviteten behövs discar som du på
egen hand får ta med.)

FRITIDSBANKEN

Passa på att testa på en ny aktivitet mha Fridsbanken som lånar dig
utrustningen du kanske kan tänkas behöva.
Gå vidare till fritidsbanken.se/fritidsbank/lund/ eller klicka här.

FÖRENINGSVECKA MED VINTERLUND

Tillsammans med Lunds rika föreningsliv presenterar Vinterlund
ett Sportlov på hemmaplan. Gå till kalendern på vinterlund.se
eller klicka här för att komma till de olika aktiviteterna.

GUIDAD TUR MED SPÖKGUIDEN

Jacques Schultze tar oss med på sin guidade tur ”Spöken och underligheter i Lund”. Kl. 14.30 på tisdag, onsdag, fredag och lördag i
sportlovsveckan. Mötesplats: Domkyrkan.
Antalet platser är begränsat, boka din plats här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerFX5DBjMzr174sW
jQrQ793HOVxFCExVhe8uhGdORcaglcMw/viewform?fbclid=Iw
AR2Nlkc3TFflPApYh0Soxzh6jg_WwEI4mFt5I2iNe2ZBQb0Snhdd9ZaMe_o

HISTORISKA MUSEETS AKTIVITETSPÅSE

Historiska museet delar ut aktivitetspåsar. Häri kan du förvänta
dig pyssel och tipspromenad. Coronaanpassad utdelning av påsen
kommer ske vid entrén mellan klockan 12–14 på tisdag den 23
februari.

KULTUREN I LUND &
KULTURENS ÖSTARPS OMGIVNINGAR

Friluftsmuseet mitt i Lund håller öppet både utställningar och sin
park och vid Kulturens Östarp är du välkommen att promenera
även om gården och husen håller säsongsstängt. Klicka här för att
läsa mer eller gå till kulturen.com.
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Hör av dig med
fler sportlovstips:
visit@visitlund.se

SPORTLOVET
LUNDS DOMKYRKA & ALLHELGONAKYRKAN

Sportlovskul - Fönster & mönster. Pyssla, måla och klura i och runt
kyrkorna. Läs mer genom länken här, eller gå vidare till:
>> https://www.facebook.com/events/890355218173496

LÄSBINGO MED STADSBIBLIOTEKET

Var med i bibliotekets läsbingo. När du gjort det kan du vinna en
bok. Bingot hittar du genom att klicka här eller gå till:
https://folkbiblioteken.lund.se/-/sportlov

MÅLAMIK

Drop in i keramikmålningsstudion. Prova att måla på keramik som
koppar, kannor och figurer och få din alldeles egna design med
hem. Läs vidare på länken här eller gå till malamik.se.

SPEL, QUIZ OCH LEK LUND RUNT

Escape House Lund
Besök escapehouse.se/lund/ eller klicka här.
Exploration Lund:
Nå quizzen på ghplive.com/visitlund eller klicka här.
Geocaching i Lund:
Besök geocaching.com eller klicka här.
LundaJakten:
Läs mer och boka utmaningen på lundalek.se eller klicka här.
Lundarundan och Lundarundan mini:
Nå kartorna via visitlund.se/love-lund/ eller klicka här.

SPORTLOVSFRUKOST PÅ GRAND HOTEL

Under sportlovet får varje fullprisbetalande vuxen ta med sig ett
barn upp till 12 år gammal utan extra kostnad på Grands frukostbuffé. Här finns både varma och kalla rätter, färskpressade juicer
och möjlighet att göra våfflor. Du kan beställa omelett, gröt eller
pannkakor direkt från matsalens frukostkock. Gå vidare och boka
plats hos på: www.grandilund.se eller klicka här.

TIPSRUNDA MED
TORNA HÄLLESTAD LANTHANDEL

Hämta din svarsblankett hos lanthandeln i Torna Hällestad och ta
dig sedan ner till tipsrundan i Björkensdal.
Chans att vinna en godiskorg! (Ålder ca 5–10 år).
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SPORTLOVET
VINTERAKTIVITET I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Trädgården är öppen och har aktiviteter för stora och små, som
digitala tipsrundor och quiz.
Gå vidare till botan.lu.se eller klicka här.

ÖPPNA KONSTGALLERIER

Galleri Jäger och Jansson, Krognoshuset, Martin Bryder galleri
håller öppet i sina gallerier.
Besök krognoshuset.se eller gå mha länken här.
Besök jagerjansson.se eller gå mha länken här.
Besök martinbrydergallery.se eller gå mha länken här.

OM VÄDRET TILLÅTER:
PULKABACKAR

Sankt Hans backar, Stadsparken - mitt i parken samt intill skateparken, Måryd , Häckeberga, med flera.

SKIDÅKNING

Stadsparken, Kungsmarkens golfklubb, Romeleåsens golfklubb,
Skrylle, med flera. Se spårstatus hos skidspar.se, klicka här.

SKRIDSKOÅKNING

Spolade isar: Stortorget, Borgarparken (Norra Fäladen), Romelevallen (Veberöd).
Naturisar: (OBS! Var uppdaterad kring isarnas status, ha alltid
sällskap och rätt utrustning när du ger dig ut.) Stadsparksdammen,
Krankesjön, Vombsjön, Råbysjön med flera.
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