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SPORTLOVSSPECIAL ■ Balans i bubbla ■ Boxningsmästare kommer till Norrköping

Veckan med något för alla

NORRKÖPING

Vill du bli cirkusartist, jaga spöken, gå
på skridskodisco,
lösa mysterium eller
kanske prova på att
rida? Norrköping erbjuder många blandade aktiviteter under sportlovsveckan.
Stadens kultur och fritid
har ansträngt sig för att
kunna förgylla de lediga
skolungdomarnas dagar.
Bland annat ordnar Norrköpings ungdomscirkus en
cirkusskola i Borgsmohallen.

– Under en vecka får
barn mellan sex och fjorton år prova på allt från
jonglering, enhjuling och
akrobatik till studsmatta
och mänskliga pyramider.
Det finns något för alla och
kommer att hända saker
hela tiden, säger ansvarige
Marcus Bertilsson.
Dansa med skridskorna på
Hos Åby Ridklubb kan du
prova på att rida klockan 14
måndag och torsdag. Isbanorna vid Himmelstalund
och Bollspelaren kommer
att ha extraöppet alla dagar.
På fredag kväll arrangerar dessutom Borgia NBK
ett skridskodisco vid Him-

melstalunds bandybana.
För den som hellre glider fram på skidor har Yxbacken öppet från klockan
10 varje dag. Vid Sörsjöns
friluftsområde kan du åka
pulka, längdskidor och
grilla. Serveringen kommer att vara öppen.
Konstmuseet har bildverkstan
Krumeluren
igång från tisdag till fredag. Där får man i alla åldrar lära sig att måla med
akrylfärg
tillsammans
med bildpedagogen Anna
Stockbring.
Polis visar hur det går till
Vill du se brandkåren i aktion tillsammans med ambulans och polis, så har de

uppvisning på tisdag klockan 10 vid Bollspelaren.
Under veckan kan du
också gå till botten med
spökandet på Löfstad slott.
Måndag till fredag hålls familjevisningar där föranmälan krävs.

– Teatern är ett kul sätt
för barn att umgås med
sina föräldrar på. Vanliga
veckor har många inte tid
att gå men detta är ett yp-

Försök lösa mysteriet
Vid Arbetets museum kan
du lära dig att förändra bilder i kariaktyrverkstaden,
som är öppen hela veckan
för alla åldrar. Dessutom
kan du köpa ett mysteriekort och försöka lösa källarmysteriet.
Kulturkammaren anordnar barnteater med nya
berättelser varje dag, måndag till fredag.

■ Måndag kl 13. Tävling i
vattenrutschbana vid Centralbadet
■ Måndag kl 19.30-21.30. Le
Parkour i Navestadshallen. Ta
dig igenom olika miljöer med
hjälp av endast kroppen.
■ Måndag-fredag kl 11-17.
Öppet hus, dataspelsföreningen Goodgame. Spela spel,
umgås med vänner och ha
roligt.
■ Tisdag kl 13-16. Pap-

perligt tillfälle, säger teaterproducenten Linda MoJON VELANDER
berg.
011-200 495
jon.velander@nt.se

FAKTA Andra aktiviteter
persvikning, Slöjdstugan,
Kvarngatan 21.
■ Tisdag-fredag kl 10-12
och 13-15. Gör ansiktsmasker
inspirerade av KISS, Stadsmuseet i Grå huset.
■ Onsdag kl 13-16. Täljning,
Slöjdstugan, Kvarngatan 21.
■ Lördag kl 10-12. Guidad
naturutflykt längs Motala
ström med kommunekologerna. Lär dig om fåglar. Samling Färgargården.

Sporta
med
stjärnor
NORRKÖPING

I år behöver du inte tänka
på vart du ska eller vad
du ska göra på sportlovet.
Sporterna och snön – allt
finns på hemmaplan.

Två Waterbubbles kommer att finnas på Centralbadet under veckan. Du måste dock ha fyllt sex år och inte väga mer än 90 kilo.
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Balansutmaning i badbubblor
NORRKÖPING

För den som inte är Guds
son finns nu chansen att
gå på vatten ändå. Det
enda som krävs är ett
gudabenådat balanssinne
och Waterbubbles.

Inför nästa veckas sportlov har Centralbadet lånat in två stycken Waterbubbles. Det är en luftfylld
boll som du kliver in i och
stänger med dragkedja.

Sedan är det bara att börja
gå på vattnet, åtminstone
i teorin. I verkligheten är
det något helt annat.
– Den är helt vattentät
och luften ska räcka i en
halvtimme, säger badvakten Erik Dahlström.
Bubblan är i rullning
Efter dessa betryggande
ord är det bara att sätta
bubblan i rullning, ut på
vattnet. Vid mitt tredje

försiktiga steg ramlar jag
första gången. Jag reser
mig snabbt och lyckas
hitta balansen medan bollen ligger stilla. Men så
fort bubblan rör sig flyttas
också balanspunkten och
återigen befinner jag mig
på ändan.
Så fortsätter det sedan.
Jag ramlar framåt, bakåt,
åt höger och åt vänster.
För att komma någon vart
gör jag några tjurrusning-

•

ar som alla slutar ståendes
på huvudet. Flämtande
och svettig når jag till sist
bassängens andra kortsida.
– Bra, då är det bara att
vända och gå tillbaka, säger Erik Dahlström.
En rejäl åktur
Jag testar att krypa tillbaka men gör snabbt en kullerbytta. Vid det här laget
börjar jag känna mig som

•

•

•

en mycket förvirrad, men
glad, hamster i ett evigt
snurrande hjul. På något
sätt som jag inte uppfattar tar jag mig hela vägen
tillbaka. Dragkedjan dras
ner och jag kliver ur bubblan. Aldrig har frisk luft
smakat så gott. Men trots
mycket möda var det en
riktigt rolig åktur.
JON VELANDER
011-200 495
jon.velander@nt.se

Sportlovet stundar och för
de ungdomar som inte vet
vad de ska göra står Hagebyhallen i Norrköping öppen
för dagliga sportaktiviteter.
– Englands före detta
damlandslagstränare
i
rugby, Peter Joyce kommer
hjälpa till att leda rugbyn
och svenska juniormästaren i boxning Suro Ismailov kommer att hålla i
boxningen, berättar Admir
Lukacevic, projektledare
för Idrott utan gränser.
Rugby, basket, fotboll,
boxning och streetdance
är några av aktiviteterna
som ungdomar mellan sju
och sexton år kostnadsfritt
kommer att kunna pröva på
under sportlovsveckan. Av
egen erfarenhet vet Admir
Lukacevic att det är viktigt
med olika ungdomsaktiviteter och att alla inte har
någonting att göra.
– Många barn åker bort
med sina familjer under
lovet, men alla har inte den
möjligheten. Vi vill se till att
det finns något att göra för
de som blir kvar, säger han.
Aktiviteterna i Hagebyhallen anordnas måndag
till fredag under vecka
åtta, från klockan elva till
tre och kräver ingen föranmälan.
ISABEL DIAZ SJÖHOLM
011-200 000
redaktionen@nt.se
Fotnot: Idrott utan gränser är
ett samarbetsprojekt mellan
Östergötlands Idrottsförbund och
Norrköpings kommun.

