
 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

LEKLAND & MINI CITY 

    

    

    
Bredvid varandra ligger Lekland, med rutschkanor och hinderbanor mm i dinosaurier tema, och Mini City som är en 
inomhus miniatyrstad. I Mini City finns en brandstation, polisstation, frisör, bageri, flygplats och mycket mer. Testa att 
vara läkare, stå i kassan eller genomför en brandövning.  
 
Under sommarperioden och vardagar brukar det vara lugnt. 
Hemsida: https://minicity.se/ och https://t-rex.se/ 
 
Resa 
Adress: Entré köpcenter, Mini City, våning 2, Fredsgatan 12, 212 12, Malmö 
Avstånd från Falsterbo Kursgård till Entré köpcenter: 28 km 
Restid enligt Google maps: 25 min 
 

Lekland & Mini City 

 

När Måndag 30 juni kl. 12.45 – 15.00 

Plats 
Entré köpcenter, våning 2, Fredsgatan 12, 212 12, Malmö 
Samling för minibuss och samåkning kl. 12.40 i bil utanför receptionen 

Anmälan Senast söndag 30 juni kl. 18.00 

Kostnader 
100 kr ger inträde till både Leklandet och Mini City. 
Betalas innan avfärden till lägerkoordinatorn. 
Kostnader minibuss: 17,50 kr/person Tur-Retur 

Övrig information o Lekland med dinosaurier tema 
o Mini City är i ett inomhus miniatyrstad med olika affärer, 

aktiviteter, klätter- och rutschkanadelar 
o Under sommarperioden och vardagar brukar det vara lugnt 
o Se separat informationsblad om Lekland och Mini City aktiviteten 
o Aktiviteten ligger bredvid Glow in the dark Minigolf och körs 

parallellt  

https://minicity.se/
https://t-rex.se/


 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

Helande tassar 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

Anna kommer med hennes hundar till kursgården. Hundarna, Vilda, Smulan och Eddie är utbildade 
terapihundar och besökshundar. Anna och hennes hundar älskar att jobba med barn och är vana med barn 
med autism. Vilda är även kunnig i TAKK. Närvaro, samvaro och lek är centralt i en positiv upplevelse med 
andra genom engagemanget med hundarna. 
 
Hemsida: http://helandetassar.123minsida.se/  
Facebook: https://www.facebook.com/helandetassar/ 
 
 

Helande Tassar – terapihundar 
 

 

När Måndag 1 juli kl. 15.30 – 16.10 och kl. 16.20 – 17.00 

Plats Kursgård, Gräsmattan 

Anmälan Ingen anmälan krävs men det uppskattas att anmäla intresse i förväg 

Kostnader O kr 

Övrig information o Anna och hennes terapihundar Vilda, Smulan och Eddie är vana att 
arbeta med barn med autism genom närvaro, samvaro och lek 

o Det finns två liknande pass. För att förebygga för stora grupper 
anmäl gärna till ett av pass. Det går bra att titta på eller att gå 
under passet. 

o Se separat informationsblad om Helande Tassar aktiviteten 

  

http://helandetassar.123minsida.se/


 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

BASSÄNG 

 
 

På Kursgården finns bassänghuset ”Kurland”. Här finns det pool (8x4 meter, 1.5 meter djup, 27 grader), 
observera att det finns Jet Stream i poolen. Det finns även bubbelpool (35 grader), torrbastu och ångbastu. 
 

Observera hygien kring Kurlandet!!! 
Följs inte reglerna kan Kurlandet behöva stängas på grund av rengöring. 
 

• För alla gäller: dusch och noggrann tvättning utan badkläder gäller alltid före bad! Har man lämnat 
området och kommer senare tillbaka gäller ny duschning 

• Tvätta fötterna innan du går in i Kurlandet även om du enbart ska stå vid kanten 

• Badkläder måste användas, inga underkläder eller bomullskläder 

• Använd rena badkläder 

• Avlägsna all smink, klocka och smycken 

• Glas är förbjudet i Kurland 

• Dykning är förbjudet 

• För allas trevnad plocka undan och städa efter dig i badet och omklädningsrum 

 
Bassäng 

 

När Under följande tider är bassängen reserverat till enbart deltagare på 
familjeläger:  
Tisdag 25 juni kl. 9.30 – 11.00 
Onsdag 26 juni kl. 9.30 – 11.00 
Torsdag 27 juni kl. 9.30 – 11.00 
Övriga tider (07.00-21.00) är bassängen tillgänglig för alla gäster med 
logi. 

Plats Kursgård, Kurland 

Anmälan Ingen anmälan krävs 

 Kostnader 0 kr 

Övrig information o Under de reserverade tiderna kommer lägerpersonal hålla i lek och 
vattengympa för dem som vill 

o I bassänghuset finns även jacuzzi, ångbastu och torrbastu 
o Var noggrann med att duscha innan man använder bassänghuset 

om detta inte sker finns det risk att bassängen måste stängas på 
grund av rengöring 

o Föräldrar ansvarar för sina barn 



 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

 

HIKARI DO 
 

 
 
 

Hikari Do Sports (Budo) Malmö arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. 
Träningspass går ut på att alla kan, utifrån sina egna förutsättningar och på sitt eget sätt. En positiv stämning, 
glädje och gemenskap är central. I Malmö finns det även mer intensiva träningspass för vuxna utifrån samma 
värdegrund. 
 
På lägret kommer Hikari Do Sports (Budo) Malmö hålla prova-på pass.  
Tränare är mycket vana med barn med olika funktionsnedsättningar. 
 
Hemsida: http://www.joinhikari.com/hikari-do 
Facebook: https://www.facebook.com/joinhikari/ 
 
 

Hikari Do 
 

 

När Tisdag 25 juni kl. 13.00 – 14.00 

Plats Kursgård, Gräsmattan 

Anmälan Ingen anmälan krävs men det uppskattas om ni kan meddela om ni vill 
delta senast måndag kväll kl. 19.00 med tanke på eventuellt material 
som tränaren ska ta med 

Kostnader 0 kr 

Övrig information o Hikari Do är en fysisk aktivitetsform med fokus på positiv 
bekräftelse där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar  

 

 
  

http://www.joinhikari.com/hikari-do
https://www.facebook.com/joinhikari/


 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

FÅGELSTATION 
 

 
 

 
Falsterbos Fågelstation guidar och visar oss olika fåglar som finns vid Falsterbo Fyr. Vi lär oss om olika former 
av fåglar, deras bon och vad de äter sedan får vi möjlighet att klappa några av dessa små fåglar. 
 
Hemsida: https://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html 
 
 

Resa 
Adress: Falsterbo Fyr, Fyrvägen 35, Falsterbo 
Avstånd från Falsterbo Kursgård till Fyrvägen Falsterbo: 10 km 
Restid enligt Google maps: 16 min 
 

Fågelstation 
 

 

När 
Tisdag 2 juli kl. 15.00 – 17.30 
Samling för minibuss och samåkning kl. 14.55 i bil utanför 
receptionen 

Plats Falsterbo Fyr, Fyrvägen 35, Falsterbo 

Anmälan Senast tisdag 2 juli kl. 9.30 

Kostnader 50 kr per person.  
Betalas innan avfärden till lägerkoordinatorn. 
Kostnader minibuss: 6,25 kr/person Tur-Retur 

Övrig information o På Falsterbos Fågelstation får vi spännande pedagogisk 
information om fåglar och kanske vi träffar någon fågel också. 

o Från P-platsen i slutet av Fyrvägen går vi i samlat trupp över 
golfbanan till Fyrträdgården. 

o Se separat informationsblad om Fågelstation aktiviteten 
o Fikat finns tillgänglig i Falken kl. 14.30 idag 
o Obs! Karin från fågelstation är en väldigt bra talare för 

målgruppen och berättar mycket passionerat om svenska 
fåglar. I slutet visar hon någon enstaka fågel också som man får 
klappa. 

 

https://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html


 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

CYKLA DRESSIN 

     
 
Den populära återkommande aktiviteten att Cykla Dressin på Österlen finns med även i år. Vi cyklar genom 
det vackra Österlen landskapet. Vi avgår från två olika platser: Tomelilla och Sankt Olof. Vid spårets slut tar vi 
en fikapaus innan vi cyklar tillbaka igen. På varje avgång har vi ett antal dressiner reserverade med möjlighet 
till totalt 50 deltagare. 
 
Hemsida: http://www.dressin.se/index.php/sv-se/  
 
Cykelsträckor, avgång kl. 14.00 från dressinstationen 
Sankt Olof – Gyllebosjö, cirka 14 km tur-och-retur och tar omkring 1 tim 45 min 
Tomelilla – Fyledalen, cirka 18 km tur-och-retur och tar omkring 1 tim 50 min 
 
Resa 
Adress: Järnvägsgatan, Sankt Olof. Parkering på stationens p-plats 
Avstånd från Falsterbo Kursgård till Sankt Olof: 100 km 
Restid enligt Google maps: 1 tim 15 min 
 
Adress: Malmövägen 41, Tomelilla. Parkering vid Österlens Folkhögskola 
Avstånd från Falsterbo Kursgård till Tomelilla: 88 km 
Restid enligt Google maps: 1 tim 
 

Dressin 
 

 

När Onsdag 26 juni kl. 12.00. Avgång med dressin: kl. 14.00 
Samling för minibuss och samåkning kl. 12.00 i bil utanför receptionen  

Plats Tomelilla och Sankt Olof 

Anmälan Begränsat antal platser (total 50). På grund av logistik från 
aktivitetsarrangör krävs meddelande om antal deltagare 1 vecka 
innan. Anmälan senast onsdag 19 juni. 

Kostnader 160 kr per person över 6 år. Barn upp till 6 år kan följa med som tredje 
person på dressin och får åka gratis. 
Betalas innan avfärden till lägerkoordinatorn. 

Övrig information o Mattider under dagen kommer att anpassas för deltagare i 
aktiviteten 

 

http://www.dressin.se/index.php/sv-se/


 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

EXTREME ZONE 
 

   
   

   

 
Följ med till Extreme Zone. Under 3 timmar får vi röra på oss bland trampoliner, foampits, parkour banor, 
klätterväggar och ninjabanor. 
 
Observera att vi först får en 5-10 minuter säkerhetsgenomgång och utdelning av strumpor. Strumpor ingår i 
avgiften. Glöm inte att ta på dig bekväma kläder. 
 
Hemsida: https://extremezone.se/ 
 

Resa 
Adress: Entré köpcenter, Mini City, våning 2, Fredsgatan 12, 212 12, Malmö 
Avstånd från Falsterbo Kursgård till Entré köpcenter: 28 km 
Restid enligt Google maps: 25 min 

 

Extreme Zone 
 

 

När Torsdag 27 juni kl. 13.00 – 17.00 

Plats Entré köpcenter, våning 2, Fredsgatan 12, 212 12, Malmö 
Samling för minibuss och samåkning kl. 13.00 i bil utanför receptionen 

Anmälan Senast torsdag 27 juni kl. 9.30 

Kostnader 
145 kr per person för 3 timmar inklusive strumpor.  
Betalas innan avfärden till lägerkoordinatorn. 

Övrig information 

o I Extreme Zone finns inomhus trampoliner, foampits, parkour 
banor, klätterväggar och ninjabana 

o Biljetten ger tillgång till Extreme Zone i tre timmar 
o Det finns låsbara skåp, både där man kan hänga hänglås men även 

10-kr skåp. 

https://extremezone.se/


 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

TAI CHI QIGONG 
 

 
 
 

Prova-på Tai chi Qigong, en kombination mellan Tai Chi och Qigong där man med enkla rörelser, andning och 
meditation förbättrar avslappning och cirkulation av energi i kroppen.  
 
 

Tai Chi Qigong 
 

 

När Fredag 28 juni kl. 10.00 – 11.00 

Plats Kursgård, Gräsmattan 

Anmälan Ingen anmälan krävs, men det uppskattas att anmäla intresse i förväg 

Kostnader 0 kr 

Övrig information o Kom och testa eller titta på lugna, rogivande rörelserna från Tai 
Chi Qigong som alla, oavsett rörelseförmåga, kan delta i 

 

 
  



 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

HÅVNING 
 

  

 

 
 

 
Falsterbo Strandbad är ett upplevelsehus med naturum, konsthall, turistcenter och restaurang med strand 
som granne. 
 
Här finns mycket att upptäcka och vi kommer att bege oss ut med håvar och vattenkikare till den fina 
stranden. Tillsammans letar vi efter vad som finns i vattnet och vid strandkanten. 
 
Är vi nöjda så kan vi bada, vila eller upptäcka Naturrum. 
 
Hemsida: http://www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/   
 
 

Resa 
Adress: Falsterbo Strandbad, Strandbadsvägen 30, Falsterbo 
Avstånd från Falsterbo Kursgård till Falsterbo Strandbad: 7 km 
Restid enligt Google maps: 8 min 
 
 

Falsterbo Strandbad – Håvning 
 

 

När Fredag 28 juni kl. 13.00 – 15.00 

Plats Falsterbo Strandbad, Strandbadsvägen 30, Falsterbo 

Anmälan Senast fredag 28 juni kl. 9.30 

Kostnader 0 kr 

Övrig information o Med hjälp av redskap och information från Naturrum upptäcker vi 
vad som finns i havet 

o Om man inte vill håva kan man leka eller bada på den mycket fina 
stranden 

o Falsterbo Strandbad består av Naturum, konsthall, turistcenter och 
restaurang bredvid en mycket fin strand 

 

http://www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/


 
 

 

EXEMPEL 
ENSKILDA AKTIVITETER 

TROLLKONSTNÄR 
 

  
 

 
Sista kvällen får vi besök av trollkonstnär Lasse Flygare! Kom och förvåna dig eller kanske du kan lista ut hur 
han får saker och ting att försvinna? 
 
Kom gärna utklädd till kvällen för efter Lasse blir det musik och dans och avslutar vi vår vecka. 
 
 

Avslutningsmingel med musik, dans och trollkonstnär 
 

 

När Fredag 29 juni kl. 19.00 

Plats Kursgård, samlingslokal Falken 

Anmälan Ingen anmälan krävs 

Kostnader 0 kr 

Övrig information o Kom gärna utklädd till lägrets sista kväll där vi avslutar lägret med 
festlig stämning med musik, dans och trollkonstnär 

o Om du spelar instrument eller liknande, ta gärna med det och 
spela för oss, själv eller tillsammans med andra 

 


