
Musik
SOLOSÅNG FÖR UNGA

Lövis - Salen, Anna Jungner 
on 15.30-20.30, kursavgift 44 €/44 € 
9.9-2.12.2020
13.1-7.4.2021

Sångundervisning för unga (ca 11-19 år) som 
vill utvecklas som sångare eller kanske bara 
våga mera. Vi sjunger den musik du gillar, har 
roligt och lär samtidigt in en sångteknik som 
öppnar upp röstens möjligheter. Ta med en 
ringpärm och några förslag på låtar du vill 
sjunga! Individuell undervisning 30 min/elev/
vecka. 

JAMMA TILLSAMMANS

Lövis - Salen, Sebastian Sundqvist 
ti 18.30-19.30, kursavgift 18 €/18 € 
8.9-1.12.2020, 16 lekt. 
12.1-6.4.2021, 16 lekt. 

För dig som är 12 år eller äldre. Spelar du trum-
mor, gitarr, bas eller keyboard/piano? Tillsam-
mans med Sebastian får du uppleva hur roligt 
det blir när man spelar flera tillsammans. Kur-
sen är tänkt för alla som spelar något av dessa 
instrument, också för dig som inte är med i 
enskild undervisning men spelar på egen hand 
och vill vara med i en grupp. 

Scenkonst
DRAMAKURS, 9-12 ÅR, PURMO

Purmo skola - Gymnastiksalen,  
Cajsa Östman, Peik von Essen 
må 13.30-15.00, kursavgift 25 € 
7.9-30.11.2020, 24 lekt. 

För dig som är 9-12 år. Här skapar vi berättelser 
utifrån det vi ser och upplever, vi diskuterar vad 
som är viktigt och vad vi vill berätta. Tonvikten 
ligger på träning av samarbetsförmåga, grupp-
baserade teateraktiviteter samt övning av ut-
trycks- och iakttagelseförmåga genom teater- 
och rollekar. Studierna strävar till att erbjuda 
estetiska skapandeprocesser där eleverna via 
framträdanden kommunicerar ut till världen.  

DRAMAKURS, 9-12 ÅR, ÖVERESSE

Överesse skola - Gymnastiksalen,  
Julia Vestman, Rebecca Nugent 
må 17.30-19.00, kursavgift 23 € 
7.9-30.11.2020, 22 lekt. 

För dig som är 9-12 år. Här skapar vi berättelser 
utifrån det vi ser och upplever, vi diskuterar vad 
som är viktigt och vad vi vill berätta. Tonvikten 
ligger på träning av samarbetsförmåga, grupp-
baserade teateraktiviteter samt övning av ut-
trycks- och iakttagelseförmåga genom teater- 
och rollekar. Studierna strävar till att erbjuda 
estetiska skapandeprocesser där eleverna via 
framträdanden kommunicerar ut till världen. 

U
N

G
@

M
I

UNG@MIPROGRAM
OHJELMA

Kansli / Kanslia: 06 7850 275
Rektor / Rehtori: 06 7850 274
mi@pedersore.fi
mi.pedersore.fi

PROGRAM
OHJELMA

PROGRAM
OHJELMA

Kansli / Kanslia: 06 7850 275
Rektor / Rehtori: 06 7850 274
mi@pedersore.fi
mi.pedersore.fi

PROGRAM
OHJELMA



U
N

G
@

M
I

Bildkonst
FÄRGBAD, 6 MÅN. - 6 ÅR

Kulturhuset AX - Ateljén,  
Marika Tyynismaa-Joukosalmi 
må 10.15-11.15, kursavgift 10 € 
2.11-30.11.2020, 7 lekt. 

Färgbad för barn i åldern 6 mån - 6 år. Barnen 
använder alla sinnen när de tillsammans med 
en vuxen upplever färgbadets värld. Utgångs-
punkten är färgbad på barnens villkor. I verksta-
den används trygga naturenliga material. Kom 
i håg att meddela om barnet har eventuella 
allergier! Deltar flera barn betalas deltagarav-
gift för varje barn. Meddela barnens namn vid 
anmälan! Materialavgift 10 €/barn tillkommer 
och betalas till kursledaren. Tvåspråkig kurs. 

SAGOKONSTVERKSTAD

Kulturhuset AX - Ateljén,  
Marika Tyynismaa-Joukosalmi 
må 10.15-11.15, kursavgift 12 € 
14.9-26.10.2020, 8 lekt. 

Sagokonstverkstad för barn i åldern 3 - 6 år. Sa-
gokonst sker på barnens villkor. Det viktiga är 
att barnen får uppleva färger, former, material 
och hantverkstekniker med alla sinnen. Barnen 
får enligt egen förmåga bekanta sig med olika 
tekniker. Materialavgift 10 € (faktureras). Anmäl 
på barnets namn! Tvåspråkig kurs. Ej kurs må 
12.10.  

KONSTKLUBBEN SPLASCH!

Edsevö skola - Tecknesalen,  
Marika Tyynismaa-Joukosalmi 
ti 13.00-16.00, kursavgift 37 €/45 € 
22.9-1.12.2020, 40 lekt. 
26.1-20.4.2021, 48 lekt. 

Den tvåspråkiga konstklubben SPLASCH! för 
åk 1 - 6 ger barn möjlighet att prova på bl.a. 
tygtryck, gipsgjutning och flera olika bild-
konsttekniker såsom målning och illustration. 
Materialavgift ca 15 € tillkommer (faktureras). 

TECKNA OCH MÅLA, ÅK 1-2

Purmo skola - Klassrum A, Anna Björk 
ti 12.30-14.15, kursavgift 26 €/26 € 
8.9-1.12.2020, 28 lekt. 
12.1-6.4.2021, 28 lekt. 

Tycker du om att teckna och måla? Vi experi-
menterar och jobbar med olika tekniker och 
material inom bildkonst. Materialavgift 5 € 
tillkommer och betalas till ledaren.  

TECKNA OCH MÅLA, ÅK 3-6

Purmo skola - Klassrum A, Anna Björk 
on 13.30-15.00, kursavgift 22 €/22 € 
9.9-2.12.2020, 24 lekt. 
13.1-7.4.2021, 24 lekt. 

Tycker du om att teckna och måla? Vi experi-
menterar och jobbar med olika tekniker och 
material inom bildkonst. Materialavgift 5 € 
tillkommer och betalas åt ledaren. 
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DRAMAKURS, 9-12 ÅR, BENNÄS

Sursik skola - Dramarummet,  
Lauri Tarvainen, Emilia Nyman 
må 17.30-19.00, kursavgift 23 € 
7.9-30.11.2020, 22 lekt. 

För dig som är 9-12 år. Här skapar vi berättelser 
utifrån det vi ser och upplever, vi diskuterar vad 
som är viktigt och vad vi vill berätta. Tonvikten 
ligger på träning av samarbetsförmåga, grupp-
baserade teateraktiviteter samt övning av ut-
trycks- och iakttagelseförmåga genom teater- 
och rollekar. Studierna strävar till att erbjuda 
estetiska skapandeprocesser där eleverna via 
framträdanden kommunicerar ut till världen. 

DRAMAKURS 13-16 ÅR, SURSIK

Sursik skola - Dramarummet,  
Emilia Nikkanen 
må 15.00-16.30, kursavgift 25 € 
7.9-30.11.2020, 24 lekt. 

För dig som är 13-16 år. Under kursen kommer 
vi att söka oss fram i vårt skapande med fan-
tasin som utgångspunkt. Vi skapar berättelser 
utifrån det vi ser och upplever, vi diskuterar vad 
som är viktigt och vad vi vill berätta. Genom 
rollekar och improvisation lär vi oss teaterns 
grunder: samspel, närvaro, lyhördhet, rollge-
staltning och scenframställning. Studierna strä-
var till att erbjuda estetiska skapandeprocesser 
där eleverna via framträdanden kommunicerar 
ut till världen. 

Textil och  
hantverk
YOUNG KNITTERS

Pedersöre Gymnasium - Aulan,  
Lina Peräneva 
ti 16.00-19.00, kursavgift 23 € 
22.9-1.12.2020, 24 lekt. 

Ung stickare! Är du en stickare i högstadie- 
eller gymnasieåldern och vill lära dig sticka en 
tröja till dig själv, är detta perfekt för dig.  Vi träf-
fas varannan tisdag och stickar tillsammans, vi 
går igenom allt du behöver för att kunna sticka 
en mönsterstickad tröja uppifrån och ner och 
hur du kan modifiera ett mönster så det passar 
dig.  Du behöver inte kunna mönsterstickning 
sedan tidigare utan intresse räcker. Vi är en 
flerspråkig grupp och tar reda på var man kan 
hitta mönster på olika språk och hur man tyder 
dem. Kurskostnaden innehåller undervisning, 
ett grundmönster och utrymme men garn och 
stickor köps skilt. 

  
KREATIVA UNGA HÄNDER

Kulturhuset AX - Ateljén, Monica Ohls 
to 18.00-19.30, kursavgift 20 € 
17.9-26.11.2020, 20 lekt. 
För dig som är 9-11 år kom och upptäck det 
roliga med att vara kreativ! Vi använder bl.a. 
garn, ull, tyg och papperssnören. Under kursen 
testar vi på olika tekniker som filtslöjd, tovning, 
bandvävning, makramé m.m. Få se vad de kre-
ativa händerna hittar på! Materialkostnad 30 € 
tillkommer (faktureras).

HITTA DIN GREJ!

Medborgarinstitutets kurskatalog utkom-
mer 20.8.2020. I kurskatalogen finns många 
kurser som också lämpar sig för unga, t.ex. 
musikkurser (piano, violin, gitarr, trummor 
m.fl.).  Är du 16 år och äldre kan du också 

delta i det stora utbud av gymnastikkurser 
som erbjuds. 

Välkommen med!
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FORTSÄTTNINGSKURS I 
NUTIDSDANS, FÖR UNGDOMAR

Bennäs skola och Sursik skola - 
Anderssénsalen, Raija Ilo 
lö 13.00-14.30, kursavgift 30 €/30 € 
12.9-12.12.2020, 24 lekt. 
16.1-17.4.2021, 24 lekt. 

Denna dansgrupp startade hösten 2019. För 
dig som dansat tidigare, t.ex. på grundunder-
visningen i danskonst eller någon annanstans. 
Du har ett stort intresse för dans och vill gärna 
pröva olika dansstilar. Gruppen övar in dan-
snummer som de uppträder med på olika 
evenemang. OBS! Kursens tre första tillfällen, 
12.9, 19.9 och 26.9, hålls i Bennäs skola p.g.a. 
höstens studentskrivningar. Även dessa datum 
hålls kursen i Bennäs skola: 24.10, 14.11 och 
21.11. 

IN PROGRESS, FÖR UNGDOMAR

Bennäs skola och Sursik skola - 
Anderssénsalen, Raija Ilo 
lö 14.30-16.00, kursavgift 30 €/30 € 
12.9-12.12.2020, 24 lekt. 
16.1-17.4.2021, 24 lekt. 

Denna dansgrupp startade hösten 2016. För 
dig som dansat tidigare, t.ex. på grundunder-
visningen i danskonst eller någon annanstans. 
Du har ett stort intresse för dans och vill gärna 
pröva olika dansstilar. Gruppen övar in dan-
snummer som de uppträder med på olika 
evenemang. OBS! Kursens tre första tillfällen, 
12.9, 19.9 och 26.9, hålls i Bennäs skola p.g.a. 
studentskrivningar i Anderssénsalen. Även föl-
jande datum hålls kursen i Bennäs skola: 24.10, 
14.11 och 21.11. 

Gymnastik och 
träning
FÖRÄLDRA- OCH BARNGYMNASTIK, 
BENNÄS

Bennäs skola - Gymnastiksalen,  
Camilla Söderholm 
må 17.30-18.15, kursavgift 26 €/26 € 
7.9-30.11.2020, 12 lekt. 
11.1-12.4.2021, 12 lekt. 

För barn i åldern 2-4 år tillsammans med 
förälder. Vi gympar, leker och har roligt tillsam-
mans med våra barn. Vi övar med redskap och 
tränar balans och bollkänsla. Gymnastiken sker 
på barnets villkor. Kom i mjuka kläder och ta 
med vattenflaska! Kursavgiften gäller för en 
förälder med ett barn. Endast förälderns namn 
anmäls till kursen. 

På kurserna Rörelseglädje och 
Lekgymnastik deltar barnen 

självständigt tillsammans med ledaren, 
utan föräldrarna. 

RÖRELSEGLÄDJE FÖR BARN, 4 - 6 ÅR

Forsby skola - Gymnastiksalen,  
Emma Forsman 
on 18.00-19.00, kursavgift 24 €/24 € 
9.9-2.12.2020, 16 lekt. 
13.1-7.4.2021, 16 lekt. 

Vi leker och har roligt samtidigt som vi tränar 
kroppsuppfattning och motorik. En fartfylld 
timme som avslutas med avslappning. Barnen 
gympar tillsammans med ledaren på denna 
kurs (utan föräldrarna). Ta halktossor på!  

Anmäl dig i tid,  
så vi vet om kursen  

kan ordnas!
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Dans
SAGOBALETT, 5 - 7-ÅRINGAR

Bennäs skola och Sursik skola – 
Anderssénsalen, Raija Ilo 
lö 12.15-13.00, kursavgift 16 €/16 € 
12.9-12.12.2020, 12 lekt. 
16.1-17.4.2021, 12 lekt. 

För barn födda 2013-2015. Barnen lär sig grun-
derna i klassiska balett och nutidsdans på ett 
lekfullt sätt. Både pojkar och flickor är välkom-
na! Ta på dig bekväma kläder och gympatos-
sor!  

OBS! P.g.a. höstens studentskrivningar hålls 
kursens tre första kurstillfällen i Bennäs skola 
lö 12.9, 19.9 och 26.9. Kursen startar alltså i 
Bennäs skola. Även följande datum hålls kursen 
i Bennäs skola: 24.10, 14.11 och 21.11. 

DANS MASHUP 7-9 ÅR

Sursik skola - Anderssénsalen,  
Wilma Grankvist 
on 18.00-19.00, kursavgift 24 €/24 € 
9.9-2.12.2020, 16 lekt. 
13.1-7.4.2021, 16 lekt.

Välkomna med och dansa loss på onsdagskväl-
lar! Dans Mashup fortsätter med de tre popu-
lära dansstilarna moderndans, nutidsdans och 
shuffle-/fortnite- och TikTok-inspirerade danser. 
Vi lär oss grunder och tekniker inom stilarna 
och övar in nya koreografier till varje dansstil. 
Vi övar in koreografin till en dans under fyra 
kurstillfällen. Vi lär känna varandra genom att 
leka och utveckla våra dansfärdigheter på ett 
roligt sätt. Vi avslutar terminen med en dans 
mashup med de koreografier vi lärt oss, som 
vi visar upp åt nära och kära. P.g.a. höstens 
studentskrivningar hålls kursen i Bennäs skola 
ons 16.9 och 23.9. 

DANS MASHUP 10-13 ÅR

Sursik skola - Anderssénsalen,  
Wilma Grankvist 
on 19.00-20.00, kursavgift 24 €/24 € 
9.9-2.12.2020, 16 lekt. 
13.1-7.4.2021, 16 lekt. 

Välkomna med och dansa loss på onsdagskväl-
lar! Dans Mashup fortsätter med de tre popu-
lära dansstilarna moderndans, nutidsdans och 
shuffle-/fortnite- och TikTok-inspirerade danser. 
Vi lär oss grunder och tekniker inom stilarna 
och övar in nya koreografier till varje dansstil. 
Vi övar in koreografin till en dans under fyra 
kurstillfällen. Vi lär känna varandra genom att 
leka och utveckla våra dansfärdigheter på ett 
roligt sätt. Vi avslutar terminen med en dans 
mashup med de koreografier vi lärt oss, som 
vi visar upp åt nära och kära. P.g.a höstens 
studentskrivningar hålls kursen i Bennäs skola 
ons 16.9 och 23.9.  

SHOWDANS, ÅK 3-6, ÖVERESSE

Överesse skola - Gymnastiksalen,  
Nathalie Riska, Linus Mäkelä 
on 17.00-18.30, kursavgift 30 € 
9.9-2.12.2020, 24 lekt. 

Få motion, nya vänner och låt kreativiteten 
flöda! Att dansa till härlig musik är ett roligt sätt 
att röra på sig och nu har du i åk 3-6 möjlighet 
att hänga med på showdans. Tillsammans lär 
vi oss koreografier, leker danslekar och övar in 
nya steg. Om du dansat tidigare eller inte spe-
lar ingen roll, det är bara att fylla vattenflaskan 
och komma med. 
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SPORTY KIDZ JUNIOR, LEPPLAX

Lepplax skola - Gymnastiksalen,  
Victoria Svenfelt 
on 19.00-20.00, kursavgift 24 €/24 € 
9.9-2.12.2020, 16 lekt. 
13.1-8.4.2021, 16 lekt. 

För dig som går på åk 1-3. Vi lär oss olika spor-
ter, lekar och har olika slags gympa. Passar för 
den som vill ha mera gympa utanför skolan. Ha 
på dig innegympaskor.  

SPORTY KIDZ JUNIOR, PURMO

Purmo skola - Gymnastiksalen,  
Mikaela Bodbacka 
to 19.00-20.00, kursavgift 24 € 
10.9-3.12.2020, 16 lekt. 

För flickor och pojkar i åk 1-4. Under kursen 
kommer vi att pröva på olika idrotts- och gym-
nastikformer. Ha bekväma kläder och ta med 
vattenflaska! 

REDSKAPSGYMNASTIK FÖR BARN, 
6-9 ÅR

Purmo skola - Gymnastiksalen,  
Ursula Mattjus 
ti 17.00-18.00, kursavgift 24 €/24 € 
8.9-24.11.2020, 16 lekt. 
12.1-6.4.2021, 16 lekt. 

SPORTAKROBATIK

Forsby skola - Gymnastiksalen,  
Ursula Mattjus 
to 17.30-19.00, kursavgift 30 €/30 € 
10.9-3.12.2020, 24 lekt. 
14.1-15.4.2021, 24 lekt. 

Sportakrobatik är en blandning av cirkusakro-
batik, gymnastik och lite dans. Sporten bjuder 
på underhållning baserat på svåra balansmo-
ment förenade med rörelser. Vi tränar flexibili-
tet, balans och styrka för att senare gå vidare 
med svårare övningar. Vuxna och barn från 5 
års ålder och uppåt kan delta i kursen. Ta på 
dig bekväma kläder som gärna får vara ganska 
tajta! Kom med och delta i en rolig idrottsgren! 
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LEKGYMNASTIK, 4-6 ÅR, BENNÄS

Bennäs skola - Gymnastiksalen,  
Camilla Söderholm 
må 18.30-19.15, kursavgift 16 €/16 € 
7.9-30.11.2020, 12 lekt. 
11.1-12.4.2021, 12 lekt. 

För barn i åldern 4-6 år. Vi leker och har roligt 
tillsammans, samtidigt som vi tränar kropps-
uppfattning och motorik. Under gymnastik-
stunden använder vi den egna kroppen som 
redskap. Vid varje tillfälle använder vi oss också 
av redskap som ärtpåsar, rockringar, hopprep 
samt större utrustning som ribbstolar, ringar 
och madrasser. Vi avslutar med avslappning. 
Ha på dig innetossor (ej skor) och mjuka kläder 
och ta med en vattenflaska! 

LEKGYMNASTIK, 4-6 ÅR, YTTERESSE

Ytteresse skola - Gymnastiksalen,  
Jenni Södö 
on 18.45-19.30, kursavgift 16 €/16 € 
9.9-2.12.2020, 12 lekt. 
13.1-7.4.2021, 12 lekt. 

För barn i åldern 4-6 år. Vi leker och har roligt 
tillsammans, samtidigt som vi tränar kropps-
uppfattning och motorik.  

LEKGYMNASTIK, 4-6 ÅR LEPPLAX

Lepplax skola - Gymnastiksalen,  
Jenni Södö 
on 17.30-18.15, kursavgift 16 €/16 € 
9.9-2.12.2020, 12 lekt. 
13.1-7.4.2021, 12 lekt. 

För barn i åldern 4-6 år. Vi leker och har roligt 
tillsammans samtidigt som vi tränar kropps-
uppfattning och motorik. 

LEKGYMNASTIK, 4-6 ÅR, PURMO

Purmo skola - Gymnastiksalen,  
Mikaela Bodbacka 
to 18.00-19.00, kursavgift 24 € 
10.9-3.12.2020, 16 lekt. 

För barn i åldern 4-6 år. Vi leker och har roligt 
tillsammans, samtidigt som vi tränar kropps-
uppfattning och motorik. Under gymnastik-

stunden använder vi den egna kroppen som 
redskap. Vid varje tillfälle använder vi oss också 
av redskap som ärtpåsar, rockringar, hopprep 
samt större utrustning som ribbstolar, ringar 
och madrasser. Vi avslutar med avslappning. Ha 
på dig innetossor (ej skor) och mjuka kläder. Ta 
med en vattenflaska! 

LEKGYMNASTIK, 4-6 ÅR, SANDSUND

Kyrkoby skola - Gymnastiksalen,  
Marie-Helen Prest 
ti 17.30-18.15, kursavgift 16 € 
8.9-1.12.2020, 12 lekt. 

För barn i åldern 4-6 år. Vi leker och har roligt 
tillsammans, samtidigt som vi tränar kropps-
uppfattning och motorik. Under gymnastik-
stunden använder vi den egna kroppen som 
redskap. Vid varje tillfälle använder vi oss också 
av redskap som ärtpåsar, rockringar, hopprep 
samt större utrustning som ribbstolar, ringar 
och madrasser. Vi avslutar med avslappning. Ha 
på dig innetossor (ej skor) och mjuka kläder. Ta 
med dig en vattenflaska!  

RÖRELSEGLÄDJE FÖR BARN, 7-10 ÅR

Forsby skola - Gymnastiksalen,  
Emma Forsman 
on 19.00-20.00, kursavgift 24 €/24 € 
9.9-2.12.2020, 16 lekt. 
13.1-7.4.2021, 16 lekt. 

Vi leker och har roligt tillsammans samtidigt 
som vi tränar kroppsuppfattning och motorik. 
En fartfylld timme som avslutas med avslapp-
ning. Barnen gympar tillsammans med ledaren 
på denna kurs (utan föräldrarna). Ta halktossor 
på! 

SPORTY KIDZ JUNIOR, SANDSUND

Kyrkoby skola - Gymnastiksalen,  
Marie-Helen Prest 
ti 18.30-19.30, kursavgift 24 € 
8.9-1.12.2020, 16 lekt. 

För flickor och pojkar åk 1-4. Under kursen 
kommer vi att pröva på olika idrotts- och gym-
nastikformer Ha bekväma kläder och ta med 
vattenflaska!  

PARKOUR, 6 - 9 ÅR

Ytteresse skola - Gymnastiksalen,  
Rui Rocha 
to 18.40-19.40, kursavgift 24 €/24 € 
10.9-3.12.2020, 16 lekt. 
14.1-15.4.2021, 16 lekt. 

Parkour är konsten att förflytta sig snabbt, 
smidigt och med balans över och förbi olika 
hinder. Man använder endast sin egen kropp 
och utvecklar snabbhet, styrka, koordination 
samt social kompetens och självbild. Du be-
höver endast ett par innegympaskor, bekväma 
kläder och vattenflaska! 

PARKOUR 10 - 15 AR

Ytteresse skola - Gymnastiksalen,  
Rui Rocha 
to 19.40-20.40, kursavgift 24 €/24 € 
10.9-3.12.2020, 16 lekt. 
14.1-15.4.2021, 16 lekt. 

Parkour är konsten att förflytta sig snabbt, 
smidigt och med balans över och förbi olika 
hinder. Man använder endast sin egen kropp 
och utvecklar snabbhet, styrka, koordination 
samt social kompetens och självbild. Du be-
höver endast ett par innegympaskor, bekväma 
kläder och vattenflaska! 

GYMPAMIX FÖR UNGA

Kyrkoby skola - Gymnastiksalen,  
Marie-Helen Prest 
ti 19.45-20.45, kursavgift 24 € 
8.9-1.12.2020, 16 lekt. 

Är du ungdom 13 år och äldre, så är det här 
gympapasset för dig! Vi tränar kondition, 
smidighet, rörelse och styrka till musik. Passar 
både för flickor och pojkar. Ta med gympamat-
ta och vattenflaska!  

Observera att alla anmälningar är bindande! 
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Har du en kursidé? 
Ring och berätta om din idé  

för nästa läsår!

Tel. (06)7850 275 eller (06)7850 274.

E-post: mi@pedersore.fi

Eller via kursförslagsblankett på mi.pedersore.fi

VÄGGKLÄTTRING FÖR 8 - 11-ÅRINGAR

Sportis idrottshall - Salen, del 3,  
Camilla Sandström 
to 16.30-18.00, kursavgift 14 € 
10.9-8.10.2020, 10 lekt. 

Klättring passar alla och är ett bra sätt att vara i 
nuet och ha kul! Vi lär oss grunderna i hur och 
varför man klättrar på ett säkert och inspireran-
de sätt. Ingen tidigare erfarenhet av väggklätt-
ring med rep behövs, bara en vilja att ta sig 
upp! Kursen passar även dig som har tidigare 
erfarenhet. Instruktören varierar övningarna 
enligt den individuella nivån. Åldersrekom-
mendation: 8 - 11 år. 
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VÄGGKLÄTTRING FÖR 12 - 
15-ÅRINGAR

Sportis idrottshall - Salen, del 3,  
Camilla Sandström 
to 16.30-18.00, kursavgift 17 € 
22.10-26.11.2020, 12 lekt. 

Klättring passar alla och är ett bra sätt att vara i 
nuet och ha kul! Vi lär oss grunderna i hur och 
varför man klättrar på ett säkert och inspireran-
de sätt. Ingen tidigare erfarenhet av väggklätt-
ring med rep behövs, bara en vilja att ta sig 
upp! Kursen passar även dig som har tidigare 
erfarenhet. Instruktören varierar övningarna 
enligt den individuella nivån. Åldersrekom-
mendation: 12 - 15 år. 


