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SOMMARLOVS- 
AKTIVITETER

MORA KOMMUN I SAMARBETE MED FÖRENINGAR I MORA



Testa på tennis i sommar! Alla är välkomna, oavsett om man spelat tidigare eller inte. Lär dig 
grunderna eller finslipa din teknik.
Efter det stora inntresset för tennis förra sommaren så erbjuder Mora tennisklubb även i år en 
3-veckorsperiod med möjlighet att välja vilka veckor man vill spela!

Datum:  v 24, måndag 13 juni – fredag 17 juni
  v 25, måndag 20 juni – torsdag 23 juni
  v 26, måndag 27 juni – fredag 1 juli

Plats:  Tennisbanorna utomhus vid Tuvan, Tennisvägen. Vid regn inomhus i tennishallen vid  
  Prästholmen. Det finns låneracketar!
Tid:   1 timmes spel mellan kl. 10:00 – 16:00, beroende på grupp. Vi kommer dela in i 
  grupper efter spelvana och ålder samt egen grupp för Mini-tennis.
Åldrar: Flickor och pojkar 5 – 17 år. 
Avgift:  1 vecka: 300 kr, 2 veckor: 400kr, 3 veckor: 500 kr

Anmälan: Senast vecka 22 till: info@moratennisklubb.se
Uppge namn, personnr, mail och mobi-
nummer till målsman, samt vilka veck-
or ni vill spela. 

Frågor: Julia Tenlén, 073-8181603
Mora Tennisklubb

Tennisskola 

Alla som är mellan 6-13 år (födda -09 till -16) är välkomna att prova på friidrott under 
vecka 32, måndag-fredag kl 10-14, den 8-12 augusti. Dagarna kommer att fyllas med olika 
friidrottsinspirerade aktiviteter anpassade efter ålder. Vi delar in eleverna efter ålder i olika 
grupper och det brukar vara två ledare per grupp. Ledarna är ungdomar från vår klubb 
som alla själva har friidrottsbakgrund. 
Alla deltagare får en t-shirt.  

Datum: vecka 32, 8-12 augusti
Plats: Prästholmens IP 
Tid: 10.00-14.00
Ålder: 6 - 13 år
Anmälan: svenskalag.se/ifkmora-friidrott
Ta med matsäck, vattenflaska och regnkläder!
 
Mer info på: www.svenskalag.se/ifkmora-friidrott 
IFK Mora Friidrottskklubb

Friidrottsskola



Mora segelsällskap kommer under sommaren att arrangera Svenska Seglarförbundets 
Seglarskola. Du som är simkunnig och vill lära dig att segla är välkommen att anmäla dig till 
någon av kurserna på Sanda i Mora. Flytväst finns att låna.
Ta med matsäck/fika, regnkläder, stövlar och minst två torra ombyten.
WC/Dusch och pentry finns i klubbhuset.
 
Datum: 
Vecka 24: Nybörjarkurs,  måndag 13/6 - torsdag 16/6  kl 08:30 - 15:30
Vecka 25: Fortsättningskurs,  måndag 20/6 - torsdag 23/6  kl 08:30 - 15:30
Vecka 26: Nybörjarkurs,  måndag 27/6 - torsdag 30/6  kl 08:30 - 15:30
Vecka 27: Fortsättningskurs,  måndag 4/7 - torsdag 7/7  kl 08:30 - 15:30
Vecka 32: Mixkurs,   måndag 8/8 - torsdag 11/8 kl 08:30 - 15:30 

Kursavgift: 1200 kr. Gäller för samtliga juniorkurser inkl medlemsavgift, båtlån och 
försäkring. I medlemsskapet ingår fritt deltagande i all verksamhet i klubbens regi.
Begränsat antal deltagare på samtliga kurser. 

Anmälan: till Anders Pettersson, epost: anders.pettersson@bergkvistsiljan.com
Betalning innan kursstart via bankgiro 5339-7790 (ange namn och vecka)

Anmälningsformulär finns i klubbhuset, fylls i på plats på Sanda vid första kursdagen.
Frågor: Anders Pettersson, 070-2933669 eller anders.pettersson@bergkvistsiljan.com

Seglarkurser 

Välkomna till sommarens viktigaste ”skola”! Simskolan varar i en timme med
samling en kvart innan start i simhallen i Mora. Gruppindelning sker efter
vattenvana och ålder och meddelas innan start. 
 
Datum: Vecka 24, 25, 26 
Tid: Från kl 16:00 beroende på grupp.
Ålder: 5 år och uppåt
Avgift: Det kostar per barn 1400 kr för 14 tillfällen och i avgiften ingår medalj och fika vid 
avslutning.
Anmälan: Senast 8 juni till info@ssmora.nu. Ange barnets/barnens namn, personnr, kontakt-
uppgifter till målsman, samt målsmans bedömning av barnets vattenvana. Ni som fått plats 
får bekräftelse om tid och grupp och info om betalning per mail.
 
Info: skicka ett mail till info@ssmora.nu
Instruktörer: Simlärare och ledare från Simsällskapet Mora 

Simskola



Fotbollsskola med IFK Mora
Datum: Måndag till fredag (13/6 - 17/6), måndag - tisdag (20/6-21/6)
Tid: Vi lirar mellan kl 10-14 
Plats: Utomhus på Prästholmen IP
Ålder: Alla barn födda 2009-2016 
Avgift: 700 kr. T-shirt, vattenflaska och boll ingår
Anmälan: senast 23 maj på svenskalag.se/ifkmorafk

Medtag matsäck och kläder efter väder

Fotbollsskola med Öna SK
Datum: 13/6 - 23/6
Tid: Kl 10 - 13 med en liten paus för medhavd lunch/fika 
Plats: Öna IP
Ålder: Alla ban födda 2009 - 2015 
Avgift: 400 kr/person (300kr för syskon)
Anmälan: svenskalag.se/onask-fotbollsskolan2022
Det kommer bjudas på mycket fotboll, lek och annat kul.
Frågor: fotbollsskolan@onask.se, kontaktperson: Ben Elden

Fotbollsskola med IFK Våmhus

Datum: 13/6 - 23/6
Tid: Kl 10 - 14 
Plats: Våmmevi IP
Ålder: 6 - 15 år 
Avgift: 700 kr (syskon 500 kr)
Måltider: Medhavd matsäck
Anmälan: svenskalag.se/onask-fotbollsskolan2022
Det kommer bjudas på mycket fotboll, lek och annat kul.
Frågor: Jenny Åsenlund, jkasenlund@yahoo.com

Fotbollsskolan pågår v24 mån-fre och v25 mån-tors. Vi kommer självklart spela fotboll men vi 
gör även andra aktiviteter utomhus, så det är kläder efter väder som gäller.

Fotbollsskola med IFK Våmhus



Fotbollsskola med Venjans AIK

Bowling

Datum och tider: 
v27: Måndag 4 juli kl 10.00-12.00 Grupp 1 och Grupp 2
v27: Tisdag 5 juli kl 10.00-12.00 Grupp 1
V27: Tisdag 5 juli kl 13.00-15.00 Grupp 2
v27: Onsdag 6 juli kl 10.00-12.00 Grupp 1
V27: Onsdag 6 juli kl 13.00-15.00 Grupp 2
v27: Torsdag 7 juli kl 10.00-12.00 Grupp 1
V27: Torsdag 7 juli kl 13.00-15.00 Grupp 2
v27: Fredag 8 juli kl 10.00-12.00 Grupp 1 och Grupp 2

Ålder: Alla barn födda 2008-2016

Gruppindelning sker vid första tillfället.

Avgift: 200 kr/barn. Vattenflaska, fotboll, t-shirt och lättare tilltugg efter varje pass ingår.

Anmälan: https://start.landslagetsfotbollsskola.se/show_club/9943-venjans-aik 
eller gör anmälan till: Björn Holmberg, bjorn_holmberg@telia.com, 070-6783122
Senast 14 juni. I anmälan skall storlek på t-shirt anges samt vilket år man är född.

Mer info: http://fogis.se/landslagets-fotbollsskola

Datum: v 24, 25, 26, 31, 32
Tid: Måndagar och tisdagar kl 11 - 13 
Plats: Bowlinghallen, Mora Parken

De tre första veckorna och dom två sista veckorna anordnar vi sommarlovsbowling 
i bowlinghallen. BK Karma bjuder alla skolelever i Mora på detta, alla elever ända 
upp till gymnasiet, så passa på! 

Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp!



Sommarskoj med Centrumkyrkan Mora

Sommarboken

Välkomna till Sommarskoj!

Datum: 28/6 - 30/6 
Tid: Kl 10 - 14 
Plats: Centrumkyrkan, Mora. Vi kommer att vara både inne och ute, kanske göra någon utflykt.
Ålder: Alla barn födda 2009 - 2013 
Avgift: Ingen avgift 

Vad: Vi hittar på roliga saker tillsammans, tex lekar, spel och pyssel
Mat: Vi äter en enkel lunch och tar en fika eller frukt
Kläder: Kläder efter väder. Bra att ha: en vattenflaska, bra skor och solkräm

Anmälan: Maila din anmälan senast 21/6 till info@ckmora.se (begränsat antal deltagare)
Skriv: 
Barnets namn, ålder och eventuella allergier
Namn & telefonnummer till vårdnadshavare
Om det är något annat du vill att vi ska veta

Frågor: Vid frågor kontakta BrittInger Olsson, 070-6088963

För dig som gillar att läsa. Här får du boktips och läsinspiration!
Vi träffas på biblioteket tre gånger under sommaren, utomhus eller inomhus beroende på 
väder. Blir vi många delar vi upp oss i smågrupper!

Onsdag 15 juni kl 16 - 17.30
Svalkande fika och boktips!

Onsdag 6 juli kl 16 - 17.30
Bokigt pyssel, boktips och paus med svalkande fika såklart!

Torsdag 10 augusti kl 16 - 17.30
Avslutning med besök av författaren Oskar Kroon som bland annat skrivit böckerna 
Mitt fönster mot rymden och Vänta på Vind. 

Plats: Mora bibliotek, köpmannagatan 4
Ålder: 8 - 12 år
Kontakt: Vid frågor kontakta Ninni: ninni.skon@mora.se

Ingen anmälan!



Barnfestival fredag 1 juli

Funnybones Production kommer till Mora med föreställningen:
Magisk Cirkus - en minifestival för barn

Datum: Fredagen 1 juli

Tid: Kl 9:30-10.45 och 13:00-14.15, med en kort paus mitt i.

Det finns även möjlighet att prova på cirkusskola 
efter föreställningen, kl 10:45-11:30 samt 14:15-15:00
 
Plats: Vasamonumentet. Monumentsvägen 20. Ta gärna med 
något att sitta på i gräset.
Ålder: Familjeföreställning, 3 - 10 år 
Avgift: Ingen avgift. Gratisbiljetter hämtas i Mora biblioteks
lånedisk from fredag 17 juni.

Frågor: Vid frågor ring Mora biblioteks lånedisk på 
telefon 0250-26509, eller kontakta Karin Johansson på 
mail: bus-karin.johansson@mora.se 
eller telefon: 0250-26509

Med nya, spännande och roliga nummer inför sommarens tur-
né blandar Magic Thor och Miss Monette magi, humor, jongle-
ring, verbal graffiti och fysisk komik med improvisaton. Ni får 
också se akrobaten Joel Roxendahl i ett tempofyllt 
dans-akrobatiskt nummer och hur han använder en pilatesboll 
på ett helt nytt och innovativt sätt. 

Och den fenomenale trollkonstnären Malin Nilsson får saker 
att försvinna på ett förunderligt sätt! Ska hon lyckas att trolla 
fram dom igen? Och hur kan hon förtrolla en sak så att den 
blir en annan?



 Ansvarig utgivare: Kultur och fritidsförvaltningen Föreningsservice, 0250-267 64


