
SPORT- & 
FAMILJEVECKA 

11-18 JULI

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS SPORTVECKA!

Sportveckan har en lång tradition på Gullbrannagården och vi ser fram emot 
att åter igen få träffas och sporta tillsammans. Under veckan bjuds det på 
flera olika sportaktiviteter anpassade utifrån olika åldrar. För frågor är du 
välkommen att kontakta sportveckans reception. Vi hoppas att du ska trivas!

REGISTRERA 
DELTAGAREN 
på sportforlife.se/gullbranna

1

BETALA 
i sportreceptionen 
innan första aktiviteten

3

ANMÄL TILL 
AKTIVITETERNA
på sportforlife.se/gullbranna

2

PRISER FÖR VECKAN
Veckoband barn  300 kr
Dagspass barn  80 kr
Engångspass vuxen 50 kr 
 
 
ÖPPETTIDER 
SPORTRECEPTIONEN
Måndag-fredag kl.09.00-10.00
  kl.14.00-17.30 
 
 
ANMÄLAN AKTIVITETER
All anmälan till barnens aktiviteter 
sker på sportforlife.se/gullbranna 
med start söndag 11/7 kl 14:00.
 
Anmälan för ons-fre öppnar på 
tisdag kväll kl.19.00 på 
sportforlife.se/gullbranna.

ANMÄLANS  TRE  STEG

BÄST I TEST - LÖRDAG
Även om sportskolorna avslutas under 
fredagen så är inte sportveckan slut.  
Under lördagen arrangeras ett “Familje 
Bäst i Test”.  
 
Anmälan och mer 
information i sportreceptionen.

SAMLINGAR OCH KONSERTER
Sön 11/7   kl. 16.45   Informationsträff för veckan i Bryggan (1 rep./familj)
Mån   kl. 19.00   Tipsrunda och våfflor med start utanför restaurangen
Mån-lör     kl. 10.00   Kullaget i Skeppet med Ugglan Helge och Hedvig
Tis, tor, lör     kl. 10.00   Bibelstudium med Peter Bernhardsson i Bryggan
Tis, Ons, Fre , Lör   kl. 21.00   Sommarpuls för tonåringarna, samlas vid receptionen
Mån-sön   kl. 22.00   Kvällsandakt i kyrkan
Fre   kl. 17.30   Båtrace
Lör     kl. 19.00   Konsert med Michael Jeff Johnson och band - förköp gäller.
Sön 18/7  kl. 14.00 - 18:00 Vernissage i Bäckasalen med Elisabeth Ragnarsson
 
I samarbete med: 



SPORTLEKIS
Varje vardag kl.16.00 är det 
sportlekis för dig som är 3-6 år.

Vi leker lekar och testar olika 
sporter. Samling vid bollbingen 
och ingen föranmälan krävs. 

EXTRA STÖD

Är ditt i behov av extra stöd 
får du som målsman gärna när-
vara vid passen eller informera 
instruktören om ditt 
barns behov.

SCHEMA SPORTGRUPPER
MOUNTAINBIKE 
Träffas utanför bryggan
7-11 år  mån, tis, ons, fre kl.14.30 / tor kl.16.00
+12 år  tor kl.14.30 / mån, tis, ons, fre kl.16.00 
Deltagaren står för cykel själv och det rekommenderas att  
köra med en cykel som har fler än en växel. Alla ska ha hjälm! 

FRISBEEGOLF 
Träffas vid hål 1
7-9 år  mån, tor, fre kl.14.30 / tis, ons kl.16.00
+10 år  tis, ons kl.14.30 / mån, tor, fre kl.16.00 

ORIENTERING  
Träffas bakom lägergården mot bäcken
7-10 år  tor kl.14.30 / mån, tis, ons, fre kl.16.00
+11 år  mån, tis, ons, fre kl.14.30 / tor kl.16.00 
Max 15 deltagare per pass 

OCR-HINDERBANA 
Träffas vid bron bakom lägergården 
7-10 år  mån kl. 14.30 / tis-fre kl. 16.00 
11-13 år  tis-fre kl. 13.30 / mån kl. 14.30
+ 13 år  mån-fre kl. 10.45   

INNEBANDY
7-9 år  mån-fre kl.14.30 på tennisplanen
10-13 år  mån-fre kl.11.15 i Eldsbergahallen 
Transport till Eldsbergahallen sker på egen hand. Det finns 
enstaka klubbor att låna. 
 
BEACHVOLLEYBOLL 
Träffas vid beachplanerna
7-9 år  ons, fre kl.14.30 / mån, tor kl.16.00  
10-12 år  mån, tor kl.14.30 / tis kl.16.00
13-15 år  tis, kl.14.30 / ons, fre kl.16.00 
 
BEACHHANDBOLL
Träffas på stranden
9-12 år  mån-tor kl.14:30 / fre kl. 16:00
+13 år  fre kl. 14:30 / mån-tor kl.16:00 
 
DANS 
Träffas i Bryggan
7-10 år  mån-fre kl.16.00
+11 år  mån-fre kl.14.30

FOTBOLLSSKOLA 
6-9 år       mån-fre kl.11.30-13.00
10-12 år    mån-fre kl.09.30-11.00
+ 13 år      mån-fre kl.14.00-15.30

Fotbollsskolan är på Trönninge IP  
om inget annat sägs. Varje deltagare 
ansvarar själv att komma till planen.

MORGONJOGG & 
RUNSTREAK
Är du en erfaren löpare som vill ha 
en springkompis under veckan eller 
ska sportveckan bli veckan då du 
kommer igång och börjar springa? 
Oavsett så ses ett gäng varje mor-
gon mån-lör kl.07.30 med samling 
vid flaggstången för att i sitt tempo 
starta dagen på bästa sätt genom 
att springa minst 1,6km. Kanske 
du lämnar Gullbranna med en bra 
start på ditt egna Runstreak.

GYMPAPASS
Morgongympa kl 08:30
mån, ons, fre, lör - medelpass
Tis, tor - Intervallpass 
 
Familjegympa - Träning för hela familjen!
Mån-fre kl 14:30 tränar barn och  
vuxna tillsammans, ett pass som  
passar alla!

GULLBRANNALOPPET
Onsdag med första start kl 17:30

0,4 km med start 17:30 30 kr
1,5 km med start 18:15 50 kr
5,0 km med start 19:15 50 kr

Anmälan på sportforlife.se/gullbranna. 
Betalning och uthämtning av nummerlapp sker i sportreceptionen, senast 
onsdag kl.16.30. Alla deltagare som vill får medalj. Priser delas ut till medaljörer 
dam/tjej respektive kill/herr klass i 1,5 km och 5 km loppen.

ANDRA AKTIVITETER

VUXENAKTIVITETER
STREETSTRIDER (från 13 år)
Prova på att köra gratis utanför bryggan 
mån-tor kl 10:45.  
 
Turer mån-fre kl 14:30 samt fre kl 10:45. 

BEACHVOLLEY (från 18 år)
Tis kl.19.00 
 
FOTBOLL (från 18 år)
Tor kl. 19.00 
 
Alla vuxenaktiviteter kostar 50kr 
per gång och anmälan/betalning 
sker i sportreceptionen.

OM SPORTGRUPPERNA

Varje pass pågår i 60 minuter 
och startar på angiven plats.  
Var i god tid, med rätt utrust-
ning och glöm inte med vatten-
flaska och solskyddsfaktor.

TENNIS 
Träffas på tennisplan
7-10 år tis kl.16.00
+11 år ons kl.16.00

STYRKELYFT 
Träffas utanför bryggan
+13 år tor kl.16.00

VILL DU HA MER INFO? 
FÖLJ QR-KODEN OCH 

LÄS MER OM SPORTERNA 
LEDARNA OCH VECKAN!


