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Källa: Folkhälsomyndigheten 2020 

I år är inte riktigt som vanligt och det är lite färre aktiviteter i sportlovsprogrammet.  
 

Alla aktiviteter följer de rådande restriktionerna och om dessa ändras kan aktiviteterna komma att 
ställas in eller ändras med kort varsel.  

Håll dig uppdaterad och läs det fullständiga sportlovsprogrammet på: 

 www.rattvik.se/sportlovsprogram 

Glöm inte att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk 

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus  

• Hosta eller nys i armvecket 

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

Foto:©Enåbadet/Alexander Winther 

Öppettider, priser, information: tfn 0248-561 00, 
www.enabadet.se, info@rattvikscamping.se  

 

Öppettider under sportlovet; 
www.facebook.com/wasaborg 

Wasaborg/Ungdomens hus, Rättvik 

Adress: Knihsgatan 13B, Rättvik 
Tfn 0248-70 388, 0248-79 83 18 

Fritidsgård 

http://www.rattvik.se/sportlovsprogram
http://www.enabadet.se/
mailto:info@enabadet.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. 

Foto: @mostphotos.com/Michael Erhardsson 

Isbanor 

Skridskobana och skidspår på Siljan. 

Plogad isbana och skidspår på Siljan för skridskoåkning, skidåk-
ning, sparkåkning och promenad ca 20 km.  

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

Foto: @Martin Litens 

Isbanor 

Mindre isbanor finns i Söderås, Backa, Sätra, Röjeråsen, Vikarbyn, 
Boda och Gulleråsen. 

Foto: mostphotos.com/Bildkoll  

Sparkar 

Sjöstaden i Rättvik erbjuder gratis utlåning av sparkar. 

Totalt finns 10 sparkar för alla åldrar.  

Sparkarna står nere vid båthamnen (mot båtslipen) bara att låna och 
åka. Ingen tidsbokning utan först till kvarn. 

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

Ha en fantastisk dag på Siljan önskar Sjöstaden Rättvik! 

Foto: ©Sjöstaden Rättvik/Lars Hansson 



 

Skidspår 

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.  

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! 

Skidspår finns vid tillräcklig snötillgång vid: 

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: Tänds manuellt på första elljusstolpen och släcks automatiskt 
kl. 21.30. 

Boda: Ur funktion, kommer att åtgärdas sommaren 2021. 

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

Foto: @Peter Sandin 

Foto: @pixabay 

Aktuell spårinformation: www.rattvik.se eller www.skidspar.se  

Foto:©Göran Erlandsson 

JARLSTUGAN 

Konstsnöspår 2,2 km för skate– och klassisk skidåkning.  
Pulkabacke med konstsnö.  

Spåravgift på konstsnöspår: frågor/pris ring IK Jarl Rättvik kansli 
tfn 0248-514 25 eller www.ikjarl.nu. 

* Jarlstugan                             * Rättviks Golfbana               * Vikarbyn    

* Tammeråsen      * Vidablick/Söderås                  * Motorbanan/Kopparrännsspåret  

* Boda                   * Furudal (Tillhed) 

Slalom 
Rättviksbacken 

Öppettider vecka 7-9: 

Mån kl. 09-15 

Tis, Ons och Tor kl. 09-15 och kl. 17-20 

Fre kl. 09-15 

Lör och Sön kl. 09-15 
 

Information om öppettider, priser, skidskola, skiduthyrning mm: 
www.rattviksbacken.se eller tfn 0736-71 00 10.  

Foto: ©Martin Litens 

http://www.rattvik.se/
http://www.rättviksbacken.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trav 

Sportlovsläger: Måndag 1/3-onsdag 3/3 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 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.  
 

Ålder 7-12 år. Pris: 1 200 kr (med egen häst: 900 kr).  
Ta med egen lunch. Max 8 deltagare.   
———————————————————————— 

Ridtur i skogen: Onsdag 3/3 kl. 15.15-17.30. 

Vi rider en sväng i skogen och fikar efter vägen.  
 

Ålder 7-12 år. Pris: 250 kr (med egen häst 150 kr). Ta med egen 
matsäck. Max 6 deltagare med travskolans ponnyer.  
———————————————————–————— 

Eftermiddag i stallet: Fredag 5/3 kl. 13-17.  
 

Vi hänger i stallet, pysslar med hästarna, kör i skogen och har en 
kul eftermiddag.  
 

Ålder 10-14 år. Pris: 350 kr. Max 8 deltagare. 
———————————————————–————— 

Eftermiddag i stallet: Söndag 7/3 kl. 13-17.  
 

Vi hänger i stallet, pysslar med hästarna, kör i skogen och har en 
kul eftermiddag.  
 

Ålder 6-11 år. Pris: 350 kr. Max 8 deltagare. 
——————————————————–—————— 
 
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! 

 
Anmälan: www.travskola.se. Klicka på Travskolan Rättvik.  
Information och frågor: 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:@Ida Åström 

mailto:karolina.jakobsson@rattvik.travsport.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturhuset 


