
SPORTLOV

Program vecka 8 
20-28 februari 2021

Vid snö och is finns fina skidspår och pulkabackar runt om i kommunen och det är isar 
spolade vid flera av våra skolor. Tänk på att naturisar på våra sjöar kan ändra sig från en 
dag till en annan.

Följ rekommendationerna för isvett om du går/åker ut på en naturis:
• Var aldrig ensam på isen.
• Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
• Prova alltid isen med en ispik om du är osäker.
• Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 cm tjock. 
• Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
• Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, 

sund, grund och vindbrunn.
• Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto 

svårare blir räddningen.
• Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
• Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.
https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/bad-bat-och-isvett

Med reservation för eventuella fel eller ändringar i programmet. De tillägg och ändringar 
som meddelas kommunikation@nora.se läggs ut på www.nora.se/sportlov



Lördag 20 februari
10-14  Friluftslivets år - Luften är fri. Fritidsbanken finns på sjön med skidor, skridskor 
 och sparkar att låna. Scouterna har 6 tillfällen att lära sig elda på olika sätt,  
 Naturskyddsföreningen leta spår efter djur, Friluftsfrämjandet prova på långfärds- 
 skridskor (finns från st 36) och prova på vinterbad i isvak. Alla evenemang samlas 
 vid vändplanen Svartälvsgatan vid sjön. Mer information och anmälan måste ske  
 till www.visitnora.se/luftenarfri på grund av FHMs mötesrestriktioner.

Måndag 22 februari
10-16 Biblioteket delar ut lovpåsar med bokpresent och pyssel, utanför  
 Nora bibliotek, till påsarna är slut. För lovlediga barn från ca 3 år

Torsdag 25 februari
10-14 Friluftslivets år - Luften är fri. Vid bra is: Fritidsbanken finns vid paviljongen, 
 nedanför Storgatan, och lånar ut skridskor till barn och unga.  
 Läs mer: www.visitnora.se/luftenarfri

Lördag 27 februari
10-13  Friluftslivets år - Luften är fri. Vid tillgång av snö: Lotta Sörman håller en liten 
 skidskola vid Digerberget. Läs mer: www.visitnora.se/luftenarfri 

Mer under lovet ...
22/2 10.00 - 28/2 15.00 Tipspromenad med barn- och vuxenfrågor med fokus på  
 FNs globala hållbarhetsmål nr 13 och klimatförändringarna. Aktiviteten sker  
 enligt särskilt polistillstånd för covid-anpassning och är gratis med fina priser.  
 Föranmälan krävs! Den dag du vill gå, skicka ett sms till: 070-600 36 87, ange 
 för- och efternamn på alla deltagare i en grupp på max 8 personer. Invänta 
 kvitto via sms som anger vilket klockslag ni får gå tipspromenaden. Vid  
 angiven tid, hämta tipstalong vid starten (Norvalla). Medtag egen penna! När  
 ni kommit i mål, kolla att tipstalongerna är korrekt ifyllda och ange om barn-   
 eller vuxenfrågor. Skicka sms med mobilfoto av hela tipstalongen till numret ovan. 
 Start och mål är framför Norvallas entré. Läs mer: nora.scout.se Nora Scoutkår
V 8 Ett hästigt sportlov. Aktiviteter för alla åldrar och kunskap varje dag under lovet.  
 Det finns aktiviteter som både kostar och är gratis. Det står kontaktperson vid  
 varje aktivitet. Läs mer: www.gyttorpsridklubb.se Gyttorps Ridklubb
5-28 februari. Friluftslivets år - Luften är fri. Digital tipspromenad med fina priser.  
 För att delta behöver du ladda ner appen Tipsrundan och knappa in koden  
 ATF342. För mer information läs infobladet: Friluftslivets år i Nora 2021 på 
 www.visitnora.se/luftenarfri
V 8 Fritidsgården kommer att ha digitala sändningar, håll utkik på deras instagram 
 @fritidsgarnnora för mer information.
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Till elever och vårdnadshavare i Örebro län 

Stoppa smittan på sportlovet 
Årets sportlovsvecka väntar. Passa på att röra på dig och hitta på aktiviteter. 
Träffa kompisar utomhus. Det är viktigt att du försöker fortsätta att göra saker 
som du mår bra av.   
 
Coronaviruset sprids fortfarande och det gör att årets sportlovsvecka inte 
kommer att bli som andra år. Vi måste hjälpas åt för att inte fler ska bli 
smittade.  
 
Tänk på det här: 
 

- Träffa bara dem du brukar. Var gärna utomhus eller träffas digitalt.  
- Håll avstånd till andra människor. 
- Undvik platser där det kan bli trängsel.  
- Om du ska resa ska du göra det på ett sätt som inte sprider smitta.  
- Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Testa dig. 
- Testa dig vid symptom även om du är bortrest. 
- Tvätta händerna ofta och noga. 

 
Mer information om coronaviruset, hur du testar dig och vad du ska tänka på 
finns på regionens webbplats 1177.se. Där finns också information på andra 
språk. På sidan 1177.se/Orebrolan/barncorona finns information skriven 
särskilt för barn.  
 
 
Smittskyddsenheten, 
Region Örebro län 


