
Sportlovsprogram  

 

 

 

Kom ihåg! Till vissa evenemang bör man anmäla sig senast 19.2!  
Anmäl er via länkarna som finns på www.malax.fi/fritid/evenemang.  

OBS! Resorna har begränsat antal platser. 

2020 
sid 1 

SLALOMRESA till Parra i Teuva. Resan kostar 20 € i vilket 
bussresa och liftkort ingår. Hyra för slalomutrustning, snowboard eller 
twintip kostar 15 €. Endast skidor eller skor 10 €. Glasögon 5 €. 
Hjälm är gratis. Avgifterna samlar vi upp i bussen. Resan är lång så ta 
med mellanmål, dricka och pengar ifall du vill köpa något från kafete-
rian. Är man 8 år eller yngre bör man ha en vuxen med.  
 

Anmäl dig senast onsdag 19.2 via länken som finns på 
www.malax.fi/fritid/evenemang. De första 48 anmälda ryms med. När du anmäler dig vill vi 
veta namn, adress, telefon, födelsetid och om du skall hyra skidor, snowboard eller twintip. De som 
hyr meddelar också längd, vikt och skonummer. Kristoffer Nykopp är reseledare, tfn 045 341 1590. 
Koffe kan även ge tips åt de som vill lära sig köra snowboard.  
 

Busstidtabellen: Bergö skola 8.25, Petalax TB 09.05, Ym HVC 09.20, Köpingsvägen 09.20, Pixne 
och Bjerga vägskäl 09.25, Övermalax Sale 09.30,  Långåminne 09.40,  Dalbacken 09.55. Vi är 
framme i Parra ca 10.40. Vi startar från Parra kl 16.30 och vi är tillbaka i Långåminne 17.25, Ytter-
malax 17.40, Petalax 18.00 och Bergö 18:35. OBS! Avboka senast 48 timmar före avresa. Vid oan-
mäld frånvaro debiteras 10 €. Resan är  tobaks- och rusmedelsfri. Arr. Malax kommun  

Tonårsträff i Sockenstugan. Öppet kl 19-21 för åk 7 och äldre. Vi spelar brädspel och har knyt-
kalas. Ta med något att äta till knytkalaset. Vi avslutar med en mysig ljusandakt. Arr. Malax för-
samling 

Söndag 23.2 

Måndag 24.2  
Månskensloppet/Månskenspromenad kl 19.00 vid Petalax sportplan. Lamporna är släckta 

och facklorna är tända. Start från Petalax sportplan kl.19.00. Vid brist av snö ordnas evenemanget 

som Månskenspromenad och om det finns snö ordnas det som ett skidevenemang. Vi säljer korv 

och bjuder på varm saft. Arr. Folkhälsan i Petalax. 

Lördag 22.2 

Soppdag i Långåminne 11-13. På menyn köttsoppa och klimpsoppa. Arr. UF Strimman. 

Familjekul i församlingshemmet i Övermalax kl. 10-12 för hela familjen. Innelek i klubbrum-

met och balansbana i salen. Info om familjescout kl. 10.00, 10.30 samt 11.30 + korvgrillning ute i 

församlingens lekpark. Våfflor, frukt, kaffe/saft inne i matsalen kl. 11-12. Pris 5 €/familj. Alla in-

täkter går oavkortat till Gemensamt Ansvar, som i år har temat föräldraskap.  

Arr. Malax församling i samarbete med Folkhälsan och Röda korset i Malax 



sid 2 

Tisdag 25.2 och torsdag 27.2 

Vi ordnar TVÅ resor till Vasa simhall och Rax.  Man kan delta i båda re-
sorna. Resorna är för de som är 9 år och äldre, men med förälder kan man 
vara yngre. Vi åker med buss och är vid simhallen kl. 10.55–12.40 och på 
pizza 12.50-14.00. Buss + inträde + pizza kostar 12 €.  
Avgiften samlar vi upp i bussen. Jämna pengar tack! 
 

Busstidtabell både tisdag och torsdag: Bergö 9.10 (endast tisdag från Bergö), Pe-
talax skola 9.50, Ym hvc 10.05, Yttermalax skola 10.10, Pixne och Emaus väg-
skäl 10.15, Övermalax Sale 10.20, Långåminne 10.25 och Vasa simhall 10.55. Vi är tillbaka i 
Långåminne ca 14.25, Övermalax 14.35 och Petalax 14.55 och Bergö 15.20.  
Kristoffer Nykopp är reseledare, tfn 045 3411 590.  
 

Anmäl dig senast onsdag 19.2 via länken som finns på www.malax.fi/fritid/evenemang. 
Resan är tobaks- och rusmedelsfri. Avboka senast 48 timmar före avresa. Vid oanmäld från-
varo debiteras 10 €. OBS! Får vi inte ihop minst 20 deltagare på ena resan inhiberas den eller 
så kan vi slå hop resorna. I så fall meddelar vi om detta via sms till de anmälda.  
Arr: Malax kommun. 

4H Sportlovsklubb tis-tor kl 10-15! En fartfylld klubb för åk 1-6.  

Tisdag 25.2 Bakar fastlagsbullar  och äter  soppa.  
Onsdag 26.2 Gör foton (selfies) på väskor och förkläden med stryktryck. Vi 
målar även med textilfärg. Plättar och pannkakor på menyn.  
Torsdag 27.2 Målar vi sparbössor och träföremål. Makaronilåda på menyn.. 
Pris för medlem 30 € och för icke medlem 45 €, inkluderat material, mat och två 
ledare. 
Plats : Klubblokalen, Köpingsv 11.  Anmäl på www.malax.fs4h.fi    
Frågor : 050 496 1506.  Begränsat antal platser. 

Tisdag - torsdag 25-27.2 

Onsdag 26.2 

Sockenstugan öppen kl 18-21. Arr. Malax församling och Malax kommun.  

Skidkul och skidträning för alla intresserade i Pixne kl 18-19.30. Vi leker och 

skidar stafetter. Varmkorv och saft. Alla välkomna med! Arr. Malax IF skidor 

http://www.malax.fs4h.fi%20/


SLALOMRESA till Himos i Jämsä. Himos har 21 nedfar-
ter och 15 hissar. Resan är tobaks– och rusmedelsfri. Är man 
10 år eller yngre bör man ha en vuxen med. 
 

Resan kostar för barn 0-6 år 20 €, för 7-11 år 30 € och för 12 år 
fyllda 40 €. I priset ingår bussresa och liftkort. Hyra för 0-11 år 
30 € och för 12 år fyllda 30 €. Hjälm 5 €.  
 

Resan är lång så ta med mellanmål, dricka och eventuellt 
pengar ifall du vill köpa något från kiosken eller äta i restau-
rangen. En måltid kostar 10-15 €.  
 

Anmäl dig senast onsdag 19.2 och helst via länken som finns på www.malax.fi/fritid/
evenemang. Man kan även anmäla sig till kommunens info 3477 111. De första 48 anmälda 
ryms med och Malaxbor har företräde. Vi vill veta namn, adress, telefon, födelseår och om du ska 
hyra skidor eller snowboard. De som hyr meddelar också längd, vikt och skonummer.  
Anders Hendricksson är reseledare, tfn 050 373 8346. Sara-Lotta Huhtaoja är också med och kan 
hålla skidskola för de som önskar.  
 

Busstidtabell: TB i Petalax 06.40, Yttermalax HVC 06.55, Köpingsvägen 06.55, Pixne vägskäl 
07.00, Övermalax Sale 07.05 och Långåminne 07.10. Vi är troligtvis framme i Himos ca 11.45. Vi 
startar från Himos kl 18.30 och är tillbaka i Yttermalax ca 23.00 och Petalax ca 23.15.OBS! Av-
boka senast 48 timmar före avresa. Vid oanmäld frånvaro debiteras 20 €.   
Arr: Malax kommun. 
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Fredag 28.2 

Kom och pröva på curling. Ett gratis tillfälle för den som är intresserad av att 
prova på curling. Lördag 29.2 kl. 14.30-17. Arr. Malax Curling Club och Malax kom-
mun 

Sockenstugan öppen kl. 18-22. Arr. Malax församling och Malax kommun.  

Lördag 29.2 

Torsdag 27.2 

Disco för åk 1-9. Bergö UF ordnar disco torsdag 27.2 kl.19-23. Vi leker och tävlar under kväl-
len. Försäljning av chips, läsk och godis. Arr. Bergö UF 



Malax kommun, fritids- och kulturnämnden 6.2.2020, tfn 050 373 8346 

Decibel.fi hjälper också under spor tlovet! Bekymmer, problem, funde-
ringar eller frågor? Skicka i så fall din fråga till den tvåspråkiga ungdoms-
portalen Decibel.fi, som främst riktar sig till Österbottniska ungdomar i ål-
dern 13-25 år. 

Övrigt 

Ungdomsfullmäktige erbjuder Ungdomar sommarjobb inom äldrevården. Du jobbar två 
veckor, 4h/dag och får 290 € i lön. Gör din ansökan senast 15.3 via e-post till ungdom@malax.fi. 

sid 4 

Barnjumppa i Pixnehallen fredagar kl 9-11. För barn i åldern 1-5 med förälder. 
Vi fortsätter hela våren. Arr. Malax kommun tillsammans med intresserade föräldrar. 

Hopsis är tillbaka i Pixnehallen lö-sö 29.2-1.3, kl 11-16. Här 
kan de mindre barnen busa av sig i Piraternas land, testa Hin-
derbanan eller träna prickskytte i det uppblåsbara målet!  

Här hittar du också nyheten IPS Arena, samt  favoriterna från 
tidigare Air Mountain, jätterutschbanan Dino och Rock-n-Roll.  

Inträde 12 €/barn och då man får hoppa så länge man orkar. 
Föräldrar gratis inträde. Rekommenderad ålder 3-12 år. Nu även 
Bungy-trampolinen, där man tryggt kan testa volter och höga 
hopp! (separat biljett till trampolinen). Kiosk på plats där man 
kan köpa kaffe/saft+bulla och supergoda hotdogs!                   

Arr. www.hopsis.fi 

Lördag-söndag 29.2-1.3 

Ungdomsledare Anette Engsbo på Sockenstugan. Anette finns i rummet närm-
ast parkeringen på onsdagar och fredagar kl. 17-19. Om du vill ha någon vuxen 
att prata med så finns Anette där för dig. Kom själv eller ta med din kompis och 
kom och prata om allt mellan himmel och jord. Anette har tystnadsplikt så det ni 
pratar om lämnar er emellan.  

Snöskulpturtävling. Malax kommun anordnar en snöskulptur täv-
ling under sportlovet. Skapa din egna snöskulptur, ta en bild och 
skicka den till fritid@malax.fi. Bygg själv eller med dina vänner. De 
bästa bidragen lägger vi upp på våra sociala medier där invånarna får 
rösta fram en vinnare. Vi lottar ut priser bland alla deltagare. Meddela 
namn och ålder på de som varit med. Arr: Fritids– och kulturnämnden 

Kaninhoppningstävlingsträning lördag 29.2 14-16 i Petalax UF. Anmälning 
på www.osterbottenskaninhoppare.fs4h.fi. Kom gärna som publik och bekanta 
dej med vår kaninverksamhet, vi har bulla och kaffe till försäljning.  
Arr. Malax 4H,  Mia Gull 050 496 1506 

Lördag 29.2 

http://www.hopsis.fi
http://www.osterbottenskaninhoppare.fs4h.fi

