
Det händer en massa kul  

i Rättvik under vecka 9. 

Ungdoms– och fritidsenheten 
Tfn 0248-70 226, fritid@rattvik.se 

www.rattvik.se 

Foto: ©Martin Litens 



 

Bandyhall, ishall och isbanor 

Rättvik Arena är öppen för allmänheten: 
 

Måndag 25/2-Fredag 1/3 kl. 09-15. 

Passa på att åka skridskor i Rättvik Arena. Tiderna kan komma att 
ändras, se istider på webbplats: www.rattvikarena.se/kalender/
istider 

Information: Rättvik Arena tfn 0248-103 52, bandy@ifkrattvik.se  

Prästskogsvallen är öppen för skridskoåkning, om vädret  
tillåter!  

Belysningen går att tända på stolpen med en knapp vid  
elskåpet. Går att tända från mörkrets inbrott och lyser till och  
med kl. 21.30.  

Information: IFK Rättvik tfn 0248-103 52. 

Furudals Ishall är öppen för allmänheten:  

Måndag 25/2-Fredag 1/3 kl. 10-15.  

Alla hälsas varmt välkomna till en stunds skridskoåkning.  
Sportshopen håller också öppet! 

OBS! Ändringar kan ske, kolla med kansliet eller på kalendern som 
finns på www.orehockey.se 

Information: IFK Ore tfn 0258-106 20, info@orehockey.se 

Skridskobana på Siljan. 
 

Plogad skridskobana på Siljan, ca 4 km. Från Långbryggan till  
Sjurberg. Skridskor finns att hyra på Stiftsgården och  
Rättviksbacken.  
 

OBS! All åkning sker på egen risk och isförhållandet kan snabbt 
ändras! 
 
  
 

Bowling 
Rättviks Bowling och Krog har öppet måndag-lördag från kl. 13.  

Utmana släkt och vänner på en bowlingmatch, för alla åldrar!  
Grindar och klotränna finns för de mindre, skor och klot ingår.   

Pris: 289 kr/bana, discobowling fredag-lördag kl. 16-23;   
325 kr/bana. Boka bana: tfn 0248-123 19 eller www.rattvikbowling.se 
 

Restaurangen öppen från kl 16 måndag-lördag under sportlovet.  
Boka bord: tfn 0248-123 19 eller www.rattvikbowling.se 
 
Information/bokning: Rättvik Bowling & Krog tfn 0248-123 19   
eller www.rattvikbowling.se 
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Aktuell information: Visit Rättvik 
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Snöskor 

Vandringar på snöskor! 

Vi ger oss ut på nya jaktmarker. 

Lördag 23/2 kl. 10.30 Ärterås Trampet - Furudal 
Tisdag 26/2  kl. 10.30 Sportlovs Trampet - Finnbacka 
Ett samarrangemang mellan byar och Trapperservice.  

(Trapperservice arrangerar vandringar och hyr ut snöskor.) 

Mer information/anmälan/priser m.m: www.trapperservice.se 
eller Facebook: Siljan Snowshoe 

OBS! Alla kan gå på snöskor - ingen speciell teknik krävs! 

Information: 070-581 29 92 eller info@trapperservice.se 

Brand och olyckor 

Välkomna till Räddningstjänsten alla sportlovslediga  
barn med vuxna!  
 

Vi träffas och lär oss om första hjälpen, brandskydd och hur man 
kan släcka eld om olyckan är framme. Vi tittar på brandbilar och 
fikar. 
 
Tisdag 26/2 kl. 09.30-11 ålder 6-11 år 
         kl. 13.30-15 ålder 12-15 år 
 

Max antal deltagare per tillfälle är 20 personer. 
 

Plats: Räddningsstationen, Furudalsvägen 8, Rättvik. 
 

Anmälan: Senast 21/2 till raddningstjansten@rattvik.se eller  
tfn 0248-70 300. Ange önskad tid, antal deltagare (barn och 
vuxna) , namn och telefonnummer vid anmälan.  
 
Information: tfn 0248-703 00 
 
Välkomna önskar Räddningstjänsten! 

Elbilar (inomhus) 
Classic Car Week erbjuder barn upp till 10 år att åka elbilar gratis  
inkl. fika. 
 

Tisdag 26/2 , onsdag 27/2  och torsdag 28/2 kl. 13-15. 
 

Plats: Rättviksparken, Furudalsvägen 1 
 

Information: Classic Car Week tfn 0248-109 04,  
office@classiccarweek.com  
 
Välkomna önskar Classic Car Week! 
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Simhall 

Enåbadet: 25-meters pool, barnpool med lekhörna, bubbelpool, bastu, relax och servering. 

Öppettider: 
Torsdag   21/2   kl. 12-20   +34 grader i vattnet!     
Fredag    22/2   kl. 10-20    
Lördag    23/2   kl. 10-18     
Söndag    24/2  kl. 10-16      
Måndag   25/2  kl. 10-18    
Tisdag    26/2   kl. 10-20 
Onsdag    27/2   kl. 10-18  Relaxbad vuxna kl. 18-20 
Torsdag   28/2  kl. 12-20   +34 grader i vattnet! 
Fredag     1/3    kl. 10-18 
Lördag     2/3   kl. 12-16 
Söndag     3/3   stängt 
  
Pris:  
Barn 3-12 år/senior   50 kr   
Vuxen                 70 kr 
Hänglås           40 kr   
Badblöja          25 kr 

Tips! Vi har fina pulkabackar inne på campingområdet, börja med 
en pulkatur och avsluta med bad och fika!  

Information: tfn 0248-561 00, www.enabadet.se, 
info@rattvikscamping.se  

Skaparträff för dig från 9 år!  
 
Vi återvinner bland annat cd-skivor och skapar vackra saker. 
Material finns på plats. 
 
Tisdag 26/2 kl. 10-13. Ingen avgift 
 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Järnvägsgatan 
22, ingång från Vasagatan. 
 
Anmälan: Senast 22/2 till tfn 0248-122 90, www.sv.se/dalarna 
eller rattvik@sv.se 
 
Välkomna önskar  
Studieförbundet Vuxenskolan och Rädda Barnen! 

Skaparträff 
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Modellflyg 

Öppet hus hos Modellflygklubben Fenix;   
 
Torsdag 28/2 kl. 18-21. Alla åldrar, kom till oss på Fenix och  
upptäck en härlig hobby! 
 
Plats: Klubblokalen vid Rättviks båthamn.  
 
Vem vet ni kanske fastnar för denna hobby och vi är många som 
gärna berättar mer för er. 
 
Kontaktperson: Bengt Staffas tfn 070-250 68 67,  
smurfbengan@hotmail.com  
 
Välkomna önskar Modellflygklubben Fenix!  

Dans 

Ungdomens hus/Wasaborg arrangerar ”Dansworkshop  
i showdance”.  
 

Onsdag 27/2  kl. 11-12.30   
 

Ålder: 7-10 år 
  
Plats: Ungdomens hus/Wasaborg (Knihsgatan 13B).  
 

Ingen föranmälan krävs. Kostnadsfritt.  
 

Ta med vattenflaska och sköna kläder att dansa i.  
 
Information: Stina Evbjer tfn 0248-702 88, stina.evbjer@rattvik.se 
 
Välkomna önskar Wasaborg/Ungdomens hus! 

Barnens Vasalopp 

Vikarby IK arrangerar ”Barnens Vasalopp” vid Lissand i  
Vikarbyn samt vid hockeyplanen.  
 
Lördag 23/2   kl. 11-12  ålder  0-6 år 
                      kl. 12-13  ålder 7-12 år 
 
Medalj- och diplomutdelning. 
 
Alla deltagare bjuds på varmkorv och dryck. 
 
Tips! Vid ishockeyplanen/pulkabacken finns ett uppvärmt  
omklädningsrum.  
 
Information: Börje Daniels tfn 070-203 05 75 
 
 
Välkomna önskar Vikarby IK 
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Judo 

Kom och prova-på judo! 
 
Tisdag 26/2 kl. 14-ca 15.15 
Du får se/prova-på hur vi tränar judo, som är en aktivitet som passar 
alla åldrar. Gäller både nybörjare och du som provat förut! 
 
Klädsel: Träningsoverall, mjukiskläder eller liknande. 
 
Plats: Rättviks Judoklubbs Dojo på industriområdet, Tholéns väg 4, 
Rättvik. 
 
Träningen är självklart gratis! 
 
Ring gärna om du undrar över något!  

Anmälan/kontaktperson: Benny Nyström tfn 073-037 84 84, 
nystrom.benny.je@telia.com  

 

Välkomna önskar Rättviks Judoklubb! 

 

Slalombacke 

Rättviks Slalombacke 
 
Öppettider vecka 7-9: 
Måndag-söndag          kl. 09-15 
Tisdag, onsdag och torsdag  kl. 17-20 kvällsåkning 
 
Skiduthyrningen öppnar kl. 08.30.  
 
Gruppskidskolor pågår måndag-fredag, måste förbokas via mejl: 
info@rattviksbacken.se. Privatlektioner förbokas alla dagar i veckan 
via mejl: info@rattviksbacken.se. 
 
Utrustning att hyra: Längdskidor med skins, långfärdsskridskor,  
alpina skidor, twintips, snowboard och pulka. 
 
Skidhyra och skidskola måste vara förbokad och förbetald senast 7  
dagar innan, för att vara garanterad utrustning/plats. Obokad hyra 
drop-in efter detta är ändå möjligt, men då begränsat utbud/hyrtid. 
 
Plats: Rättviksbacken, Slalomvägen 36. 
 
Information om priser mm www.rättviksbacken.se eller 
info@rattviksbacken.se. 
 
Välkomna önskar Rättviksbacken! 
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Gymnastik 

Ridning 

Måndag 25/2  Plats     Ledare 
18:00 Tabata  Lerdalshöjden   Maria 
18:30 Ryggympa  Sporthallen    Madeleine 
18:30 Gympa  Vikarbyns gymnastiksal  Ninni 
19:00 Latino Pop  Lerdalshöjden   Marlene 
 
Tisdag 26/2 
17:15 HIIT   Lerdalshöjden   Helena 
18:00 Mix träning Söderås gymnastiksal  Olika ledare 
18:15 Step/styrka  Lerdalshöjden   Hanna 
 
Onsdag 27/2 
17:30 Stationsträning Lerdalshöjden   Marit 
18:30 Box   Lerdalshöjden   Carin 
 
Torsdag 28/2 
17:45 Dance   Lerdalshöjden   Stina 
18:45 Mix träning Lerdalshöjden   Lisa 
19:00 Hopplös gympa Boda gymnastiksal  Madeleine 
 
 
Information: Rättviks Gymnastikklubb (Anna) tfn   
076-940 80 09, dyrsmedsjonsson@gmail.com 
 
Välkomna önskar Rättviks Gymnastikklubb! 
 
 

Rättviks Ridklubb anordnar ridläger på ridklubben.  
 
Tisdag 26/2 kl. 09-15: Endagsridläger. Från 7 år och uppåt.  
Max 6 deltagare. Pris 500 kr, egen lunch medtages.  
Du ska behärska skritt och lite trav. 
Ett ridpass, stall, hästvård och teori.  
Ledare: Anna Spångmyr 
  
Onsdag 27/2-torsdag 28/2 kl. 09-15: Tvådagarsridläger.  
Från 9 år och uppåt. Max 8 deltagare. Pris: 900 kr, egen lunch  
medtages. Du ska behärska skritt, trav, galopp och hoppning, märke 1
-3. Två ridpass om dagen, stall, hästvård och teori.  
Ledare: Erika Witasp 
 
Anmälan senast 22/2 kl. 12 till: kontakt@rattviksridklubb.se eller  
sms 072-531 40 60. 
  
Information: Rättviks Ridklubb tfn 0248-139 39 eller  
kontakt@rattviksridklubb.se 
 
Välkomna önskar Rättviks Ridklubb! 
 

 

Rättviks Gymnastikklubb erbjuder gratis gympapass enligt nedan för alla sportlovslediga.  
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Trav 

Travläger: Tisdag 26/2-torsdag 28/2 kl. 09-15  
Dagläger där vi hittar på en massa kul, med ponnyer och  
kompisar! Pyssel med hästarna och körning blir det så klart. 
Finns det snö så tolkar vi efter häst med tefat eller miniskidor  
och vi kommer även att rida. 

Alla från nybörjare och upp till mer rutinerade är välkomna!  
Vi anpassar efter de som är med och delar eventuellt in i  
grupper vid behov. 

Minst 7 år. Pris: 1 200 kr (med egen häst: 900 kr).  
Ta med egen lunch. Max 10 deltagare.   
 

Rykttävling: Tisdag 26/2 kl. 15.30-17 
Vi pysslar med hästarna och har rykt- och flättävling. Priser till 
bäst borstade häst och bästa flätning. Alla får pris! Två  
deltagare/häst. Även privathästar välkomna! Alla åldrar.  
Pris: 60 kr.  
 

 

Prova på-Travskola: Lördag 2/3 kl. 13-15 
För barn mellan 5-13 år. Kom till stallet, träffa ponnyerna, 
borsta, sela och testa köra ponnytrav. Tipspromenad och  
vi bjuder alla barn på fika. Gratis.  
 

 
Körtur i skogen: Söndag 3/3 kl. 13.30-16.30 
Vi kör en lite längre sväng i skogen och fikar när vi kommer  
tillbaka. Från 7 år. Pris: 250 kr (med egen häst 150 kr).  
Max 10 deltagare med travskolans ponnyer. 
 
 
Plats: Travskolans stall på travbanan. 
 
Varmt välkomna till vårt stall på travbanan! Hjälm och säkerhets-
väst finns att låna. Ta med varma kläder.  

På samtliga aktiviteter gäller att anmälan är bindande och att vi 
ställer in vid ev. för få anmälda. 

För att vara säker på att få plats, anmäl gärna så snart som  
möjligt, men senast dagen innan respektive aktivitet! 

Anmälningar/information till Travskolan Rättvik: 
Karolina Jakobsson, tfn 073-631 23 22 eller  
karolina.jakobsson@rattvik.travsport.se 

 

Varmt välkomna önskar vi på Travskolan i Rättvik! 

Kom och prova på trav, körtur i skogen m m med våra ponnyer under sportlovet 

Foto: @pixabay 
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KOPPARRÄNNSSPÅRET  
 
Ett tips på fin skidåkning är ”Kopparrännsspåret” med start vid  
motorbanan till slogboden vid Risåstjärn 18 km fram och åter.  
Alternativ startplats vid vändplan Gunnarsbodarna 12 km fram och 
åter.  

Märkta skidspår finns vid tillräcklig snötillgång från spårcentralerna vid: 
 
* Jarlstugan  * Motorbanan/Kopparrännsspåret     * Vikarbyn        
* Vidablick/Söderås  * Tammeråsen                   * Boda 
* Furudal (Tillhed)  

Skidspår 

Värmestugan vid Gunnarsbodarna är uppvärmd 15/2-3/3! 

Under sportlovsveckorna 7-9 är det vänstra spåret upplåtet också 
för skidåkning med barnpulka mellan Motorbanan och  
Gunnarsbodarna och åter, totalt 6 km.  
 
OBS! Endast den sträckan! 

ELLJUSSPÅREN TÄNDA 
Jarlstugan:   2 km och 5 km. Tänds manuellt   
  (kl. 05-09, 15-22.30) och släcks automatiskt. 
 

Söderås/Vidablick:   Tänds (kl. 15.45) och släcks automatiskt  
  (kl. 21.30). 
 

Vikarbyn:   Ur funktion, åtgärdas sommaren 2019. 
 

Boda:   Tänds manuellt och lyser i 1 tim. 
 

Furudal:   Tänds manuellt (kl. 17) och släcks  
  automatiskt (kl. 21). 

Fr o m säsongen 2017/18 införde IK Jarl Rättvik spåravgift på konstsnöspåret.  
Vid frågor/pris ring IK Jarl Rättvik kansli tfn 0248-514 25 eller www.ikjarl.nu. 

Foto: @Peter Sandin 
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Rättvik-Boda Ungdomsfiskeförening anordnar sportlovsfiske  
för alla barn och ungdomar på Ljusacksen. 
 
Lördag 2/3 kl. 09-13. 
 
Kom och fiska med vår ungdomsgrupp i Ljusacksen.  
 
Ålder: 0-17 år 
 
Vi bjuder på fiskekort och maggot.  
Vid elden i slogboden bjuder vi på korv och festis. 
 
Ta gärna med egen utrustning, finns även att låna utrustning.  
 
Självklart är allt gratis för barn/ungdomar. 
 
 
    Kolla gärna vår FB-grupp; Rättviks ungdomsfiske 
 
Information: Jonas Rantanen tfn 076-118 31 86 eller  
jonas.rantanen@rattvik.se 
 
Välkomna önskar Rättvik-Boda Ungdomsfiskeförening! 

Fiske 

Slalom 

Prova på och tävla i slalom: ”Radonett Cup” 
 
Rättviks Slalomklubb i samarbete med Radonett arrangerar en  
slalomtävling för alla barn mellan 4 och 14 år som tycker att det är 
roligt med skidor. Prova på och åka en slalombana på tid.  
 
Alla får pris! 
 

Torsdag den 28/2 kl. 18 
 
Plats: Rättviksbacken 
 

Ingen kostnad.  
 

Anmälan: rslk@live.se senast 27/2 kl. 20! 
 

Information: Björn Selander tfn 0721-769 046, rslk@live.se 
 
Välkomna önskar Rättviks Slalomklubb! 

Foto: @Jonas Rantanen 
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Bågskytte 

Bågskytteklubben Siljanspilen lär ut grunderna i bågskytte. 
 

Från 10 år. 
 

Onsdag den 27/2 kl. 16-18 
 

Plats: Boda skolas gymnastiksal, Boda Björkallén 31. 
 

Information:  
 
Välkomna önskar Bågskytteklubben Siljanspilen! 

Foto: @pixabay 
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Spelföreningen Valkyr håller ett nybörjarpass i medeltida  
fäktning med kortsvärd (langes messer). Det är en rolig och  
spännande fäktning där man både hugger, stöter och försöker greppa 
tag i motståndarens arm eller vapen. 
 

Ålder: 13 år och uppåt 
 

Max 8 deltagare.  
 

Onsdag 27/2 kl. 18.30-20. 
 

Plats: Ungdomens hus/Wasaborg, Knihsgatan 13B 
 

Mask, handskar och träningsvapen finns att låna.  
 

Anmäl via Facebook-sida: https://www.facebook.com/SfValkyr/.   
 

Medtag långärmade idrottskläder för inomhusbruk och springskor för 
inomhusbruk. Frivilligt, ej nödvändigt, att ta med armbågs- och  
knäskydd. Obs! Man kan få blåmärken på armar, ben och bål under 
sparring - behöver målsmans medgivande för personer under 18 år.  
 
Information: Spelföreningen Valkyr, Joakim Steger tfn  
070-495 25 44, joakim.steger@gmail.com 
 
Välkomna önskar Spelföreningen Valkyr 

Fäktning (langes messer) 

Barnens Vasalopp 

IK Jarl Rättvik arrangerar ”Barnens Vasalopp” vid Jarlstugan. 
 

Onsdag 27/2 start mellan kl. 10 och 11.30  
 

Ålder: Barn t o m 8 år. 
 

Vasaloppet ställs in om det är kallare än –15 grader kl. 08 den 
27/2. 
  

Alla får medalj och blåbärssoppa.  
 

Möjlighet finns att grilla egen korv. 
 
Information: Karin tfn 070-392 29 41, ikjarl@ikjarl.nu   
 
Välkomna önskar IK Jarl Rättvik  
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Kvällstur på skridskor eller spark för hela familjen på plogad 
bana i marschallers sken.  

Onsdag 27/2 från kl. 19. 

Kvällstur för hela familjen på plogad bana i marschallers sken. Start 
vid Stiftsgården, Rättvik. Fika och grillat finns till försäljning. 

Åkning sker på egen risk! Ställs in vid dåligt väder! 

Information: Bolle Hellström tfn 070-146 46 50. 

Välkomna önskar Siljans Långskrinnare  

 

Kvällstur på Siljans is! 
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Fritidsgårdar 

Öppet: 
Måndag kl. 18-21 
Onsdag  kl. 18-21 
Fredag  kl. 19-23 

 

(från åk 7 alla dagar) 

www.facebook.com/wasaborg 

Adress: Knihsgatan 13B, Rättvik 
Tfn 0248-79 83 18 

Adress: Furudals Ishall, Ishallsvägen 8, Furudal 
Tfn 0258-103 25 

Öppet sportlovet: 
Fredag 1/3  kl. 19-22 

 

(från åk 7 alla dagar) 

Wasaborg/Ungdomen hus, Rättvik 

Fritidsgården Santana, Furudal 

Ungdoms– och fritidsenheten 
Tfn 0248-70 226, fritid@rattvik.se 

Reservation för ändringar. 

www.facebook.com/SantanaFurudal 



 

Kulturhuset 



 

 

Bio 


