
Sommerskole 2021



Her følger en beskrivelse av aktiviteter i uke 25, arrangert av kommunen.  
Disse aktivitetene foregår kun denne uken. Merk at noen aktiviteter 
arrangeres flere uker, innholdet er da det samme, men stedet hvor 
aktiviteten arrangeres kan variere.

Der hvor dagene ikke er spesifisert, foregår aktivitetene hver dag (mandag 
- fredag).

Alle aktivitetene er gratis! Hvis du har meldt deg på og ikke kan være 
med allikevel, er det svært viktig at du gir oss beskjed slik at andre kan få 
plassen.

Bading, snorkelløype, SUP, vannlek 1. - 4. trinn
Lek og aktivitet i og ved vann.
Vi skal snorkle, bade, bruke SUP, spille vannpolo og leke.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.00
Sted: Tronvik

Lek og lær programmering - Sphero, micro:bit - 3. - 6. trinn
Sphero er en app-styrt, programmerbar robotball som åpner for en verden 
av muligheter for å ha det gøy mens man lærer. Programmer robotball 
med Sphero EDU-appen, utforsk læringsaktiviteter som er utviklet av 
nettverket, eller bare kjør og ha det gøy.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Larkollen skole

Trommekurs - Rock - 3. - 6. trinn
Vi blir kjent med Rockens rytmer gjennom bruk av trommer, slagverk og 
musikk-kunnskap.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted : Skarmyra allaktivitetshus

Båtbygging 1. - 10. trinn
Bli med Jeløy kystlag å bygge en modellbåt! I kurset vil du lære om hvilke 
materialer som finnes i skogen som kan brukes til å bygge en båt. Det skal 
også jobbes med ander materialer som lær og tekstil. Om du liker å skape 
ting med hendene er dette kurset for deg. Sammen med resten av gruppen 
må du samarbeide, planlegge og bygge modellbåten. Det blir lunsjpause 
hvor alle er med å lage mat sammen og spiser sammen. Ha med klær for 
all slags vær og ha på arbeidsklær.
Tid: Kl. 9.00 - kl. 15.00
Sted: Jeløy Kystlag, Rosenestangen

Aktiviteter uke 25 Læring og mestring i realfag 6. - 8. trinn
Utforske realfag gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Rygge ungdomsskole

Læring og mestring i engelsk 6. - 8. trinn
Utforske engelsk gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Ekholt skole

E-sport 7. - 10. trinn - Nøkkeland skole
Vi får innblikk i E-sport-verdenen og blir kjent med hverandre gjennom 
lagspill.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Nøkkeland skole

E-sport 7. - 10. trinn - Halmstad skole
Vi får innblikk i E-sport-verdenen og blir kjent med hverandre gjennom 
lagspill.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Halmstad skole

Læring og mestring i realfag 9. - 10. trinn
Utforske realfag gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Hoppern skole

Læring og mestring i engelsk 9. - 10. trinn
Utforske engelsk gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Bytårnet skole

Bli en god sosial player, spill golf med oss! 15 - 16 år
Har du lyst å lære noen mentale og fysiske teknikker for å ikke bli satt ut 
når du skal bli kjente med nye klassekamerater? Synes du det er stress å 
ha fremføringer foran klassen? Bli med på et kurs hvor du lærer deg noen 
triks for å takle alle kleine situasjoner uten stress. Du vil lære å spille golf i 
samme slengen, i golf brukes mange teknikker for å skape fokus og takle 
stress. Ta med klær for å være ute, vi er ute i både regn og sol. Trenger ikke 
utstyr.
Tid: Kurset har 8 samlinger fordelt på flere uker: Uke 25 og 26 mandag, 
tirsdag og onsdag kl. 09.00 - kl. 12.00, uke 30 mandag og tirsdag kl. 
09.00-kl. 12.00
Sted: Ekholtbruket golfklubb



Dansecamp - 4. - 10. trinn
Vi ønsker å gi et tilbud til barn og unge - en uke med dans, kreativitet og 
lek! Bli med på en uke med danseklasser innen jazz, moderne dans, kreativt 
arbeid, organisert lek og musikaldans. Danseklassene vil variere i innhold 
og tilpasses elevens nivå. Klassene deles inn etter alder.

Det vil være fulle dager, 2-4 danseklasser per dag i ulike dansesjangre. 
Det blir gode pauser i løpet av dagen. På fredag vil det være en åpen 
visning slik at familie kan komme og se elevene i aksjon. Husk innesko og 
behagelige klær. Husk å ta med lunsj, det blir servert frukt.
Tid: Mandag - fredag kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Nøkkeland skole

Street-art, spraymaling og redesign av treverk - 5. - 7.trinn
Kunstneren Nils T. Håmo skal lære bort hvordan man kan bruke gamle 
elementer til å lage noe nytt. Vi skal lage drivhus med treverk og gamle 
vinduer. Her jobbes det med kreativitet og ideutvikling med treverk! 

Kunstneren Charlotte Norlund skal vise hvordan vi bruker spraybokser til å 
pynte på det vi har bygget med Nils på redesign. I tillegg skal vi lage store 
malerier på ark og kryssfinerplater. NB! Ta på male/mekkeklær. Servering 
av enkel lunsj.
Tid: Tirsdag 22. juni - fredag 25. juni, kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Oppmøte på parkeringsplassen KIWI - Gudesgate

Kompani Rampa (Kompani Lauritzen for ungdom) - 13 - 16 år
I Kompani Rampa vil du teste deg selv i utholdenhet og styrke. Det blir 
streng militær disiplin og beinharde øvelser og prøvelser. Opplegget blir 
krevende, så deltagerne må være motiverte. Man må møte i joggetøy og 
med joggesko. Ta med sovepose, liggeunderlag og solkrem.
Tid: Mandag 21. juni kl. 12.00 til tirsdag 22. juni kl. 17.00
Sted: Speiderhuset Refsnesstranda

Skateboardkurs for barn og ungdom - 5 - 8 år
Lyst til å lære å skate, eller å lære nye triks? Bli med og lær av dyktige 
instruktører hos Moss skateklubb. Ta med eget utstyr, noe kan lånes 
ved avtale. Det blir servert enkel lunsj til alle deltakere, ta med egen 
drikkeflaske. Husk å kle deg etter været og ha på deg behagelige klær som 
er lette å bevege seg i.
Tid: kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Skateparken på Rygge ungdomsskole.

Sommerbadminton - 1. - 10. trinn
Aktiviteten gjennomføres med klubbens egne trenere og spillere. Det 
blir mye lek og moro, samt en god introduksjon av verdens raskeste 
racketsport. Man får kjenne på mestringsfølelse og konkurranseinstinkt 
gjennom øvelser og kamper. Det blir servert pizza på onsdag og fredag, de 
andre dagene tar man med seg matpakke. Vannflaske må man ha med alle 
dager. Husk å melde fra om mat- og allergier/dietter.
Tid: Mandag - fredag kl. 09.00 - kl. 14.00
Sted: Mossehallen 

Evasion - 5. - 7.trinn
I løpet av disse to dagene skal dere alle bli bedre kjent med deg selv 
og de andre. Dere skal i fellesskap ha det mye moro, bli utfordret som 
enkeltperson og som et team. Hos oss skal dere lære kort om egne 
muligheter og begrensninger, dine sterke og svake sider og ikke minst 
viktigheten av å jobbe målrettet sammen.

Dere skal blant annet bli låst inn i et av våre escape-rom hvor dere må løse 
oppgaver sammen for å komme ut. Vi skal ha paintball, der dere sammen 
må fungere som et lag for å vinne. Bekledning: bukse, trøye og langermet 
genser. Ta med egen drikkeflaske og godt humør.
Tid: Mandag og tirsdag kl. 09.00 - kl. 14.15
Sted: Henrich Gerners gt. 10c (gamle Moss Bryggeri) 

Fablab - digital design/konstruksjon 7. - 10. trinn
Designe/konstruere egne fysiske prosjekter ved hjelp av digital 2D og 3D 
modellering. Bruk av teknologi som 3D-printer, laserkutter, folieskjærer og 
generelt verktøy. Programmering av elektroniske kretser (Microbit) 
Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Fablab



Pianokurs - viderekommende
Et tilbud om påfyll og inspirasjon til deg som spiller piano! Skoleåret har 
vært spesielt med mye digital undervisning. De to dagene pianokurset 
varer vil du få høre en del levende musikk spilt av kursholder eller 
medelever, spille for andre på klassetimer, få kunnskap om og jobbe med 
enkelte stilperioder, komponister m.m.
Tid: Mandag 21. juni og tirsdag 22. juni kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Skarmyra allaktivitetshus

Lær å spille fiolin - nybegynnere - 8 - 11 år
Et nybegynnerkurs for deg som synes det høres spennende ut å spille 
fiolin. To dyktige pedagoger fra Moss kulturskole har satt sammen en 
timeplan med generell musikkopplæring med mye lek. Uken avsluttes med 
en minikonsert for foreldre.
Tid: Mandag 21. juni - torsdag 24. juni kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Hoppern eller Rygge ungdomsskole

Blås i sommeren - 8 - 15 år - slagverk og blåseinstrumenter
Et tilbud til deg som spiller slagverk eller et blåseinstrument i kulturskolen 
eller i ett av korpsene i Moss. Møt andre barn og unge fra Moss som 
deler samme interesse som deg. Lærere fra kulturskolen setter sammen 
et spennende program der vi spiller sammen i ulike grupper, lærer nye 
ting som improvisasjon og rytmikk og har det sosialt og gøy sammen. 
Garantert lærerikt og høy smilefaktor. Uken avsluttes med en minikonsert i 
Kirkeparken.
Tid: Mandag 21. juni - torsdag 24. juni kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Bytårnet skole

Ungdomsparlament - 13 - 19 år
Teambuilding, ledertrening og festivalkomponenter slik at gruppen 
motiveres og gjøres i stand til å bidra i arbeidet med å utforme og 
gjennomføre en festival for ungdom. Her er målet å planlegge og 
gjennomføre et Ungdomsparlament som utformer politikk i komiteer og på 
en eller annen måte legger frem resultater i etterkant.
Vær oppmerksom på at dette kurset går over sommeren!
Tid: 24.06 - 25.06, 12.08 - 13.08 
(informasjon om tidspunkt kommer etter påmelding)
Sted: Konventionsgården

Lag insekthotell
Bli med å lag Insekthoteller i lite format av gammel trekledning og 
overskuddsmaterialer fra hus og hytter. Insekthotellene er fylt med trær 
og nedfallsmateriell fra hager og parker. Det er ulike hull og rom til mange 
ulike insekter. Disse unike Insekthotellene gir nytt liv til både gamle 
materialer, insekter og planter.
Tid: Torsdag 24. juni kl. 13.00 - 17.00
Sted: Moss bibliotek

Moss vannsportskole
Moss Vannsportskole er en nyopprettet aktør som tilby instruksjon 
av ulike vannsportaktiviteter for alle aldre i Moss og omegn. I år 
tilbyr vi instruksjon i Stand Up Padle Board (SUP) og introduksjon til 
kitesurfing. Vannsport er en glimrende aktivitet for hele familien. Men 
kun små justeringer gir både kitesurfing og SUP helt ekratordinære 
sommerminner for alle, i den flotte vannsportbyen vår Moss.

Deltakere må være mellom 11-16 år og svømmedyktige.  Det 
serveres enkel lunsj.

Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00
Oppmøtested: Fuglevik båthavn.

Datoer for kurs
Onsdag: 
10 deltakere SUP 
10 deltakere intro kiting

Torsdag :
10 deltakere SUP 
10 deltakere intro kiting



Intensivkurs svømmeopplæring barn - 6 - 12 år
Moss svømmeklubb tilbyr svømmeopplæring for barn 6 - 12 år.
Alle nivåer er velkomne. Kurset vil fokusere på trygghet i vann og 
grunnleggende svømmeteknikker. 
Tid: Kl. 11.00 - kl. 15.00 
Sted: Moss svømmehall 

Påmelding: www.moss-svommeklubb.no/innhold/sider/melde_på_
svømmeopplæring/1401

Sommerlab 5.-7.trinn
En mystisk, kreativ og lærerik forskeruke for de som skal begynne i 5.-7. 
klasse til høsten. Naturvitenskap blir gøy gjennom spennende aktiviteter. 
Deltakerne skal utforske elektriske kretser, fornybar energi og kjemiske 
reaksjoner. Alle kursdager inneholder eksperimenter, fysisk aktivitet og 
morsomme oppgaver.

Alle deltakere får:
• T-skjorte
• Forskerutstyr
• Solcellebil
• Familiebillett til INSPIRIA

Tid: Kl. 09:00 - kl. 15:00
Sted: Bytårnet skole

Påmelding: www.sommerlab.no eller telefon: 22 15 54 00

Noen av aktivitetene i uke 25 har “ekstern påmelding”. På disse kontaktes 
arrangøren direkte for påmelding. Her følger en oversikt med beskrivelser, 
samt informasjon om hvordan dere kan melde dere på til disse.

Rhythm’s sommerdanseskole hele uken, 
mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Rhythm inviterer til sommerdanseskole for gutter og jenter i alderen 7-13 
år. Vi skal danse hip hop, jazz, musikal m.m. Velkommen til en morsom 
og lærerik uke med våre dyktige og engasjerte danseinstruktører! Ta med 
frokost/lunsj + egen vannflaske, vi serverer mellommåltid/frukt. Husk 
innesko (joggesko). 
Alder: 7 - 13 år. 
Maks 30 stk. 
Bring/hent: Rhythms’ dansestudio, Bernt Ankers gate 19 
(2. etasje over Verket Scene, oppmøte ute første dag).
Tid: Kl. 09.00 - 15.30

Kurset er dessverre fullt

Sommertennis-skole - 7 - 12 år
Velkommen til en morsom og lærerik uke med tennis! På tennisskolen 
skal vi blant annet ha leker og koordinasjonstrening, racket/balløvelser og 
tennisspill. Det serveres frukt og yoghurt i pausen hver dag og på fredag 
griller vi pølser og avslutter med quiz og is.
Alle må ha treningstøy og rene innesko som ikke setter sorte merker.
Vi stiller med racketer og baller.
Tid: kl. 09:45 - kl. 15.00
Sted: Moss Tennisklubb, Jederveien 67, Jeløy.

Spørsmål rettes til Tobias Nilsson på tobias@mosstennis.no
Påmelding: post@mosstennis.no

Gøy med golf - Evje golfbane - 8-16 år
Vi vil trene på ulike slag og ha det gøy hele uken.
Det blir avslutning med tester og konkurranser. Kurset gir spillebevis på 
banen. Jørgen Hillås er instruktør. Du trenger ikke egne køller. Kle deg etter 
været og ta med mat og drikke.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.00 (Gratis egentrening fra kl. 14.00 - kl. 16.00)
Sted: Evje golfbane

Påmelding direkte til jorgen@evjegolf.no

http://www.moss-svommeklubb.no/innhold/sider/melde_på_svømmeopplæring/1401
http://www.moss-svommeklubb.no/innhold/sider/melde_på_svømmeopplæring/1401
http://www.sommerlab.no
mailto:post@mosstennis.no
mailto:jorgen@evjegolf.no


Her følger en beskrivelse av aktiviteter i uke 26, arrangert av kommunen. 
Disse aktivitetene foregår kun denne uken. Merk at noen aktiviteter 
arrangeres flere uker, innholdet er da det samme, men stedet hvor 
aktiviteten arrangeres kan variere.

Der hvor dagene ikke er spesifisert, foregår aktivitetene hver dag (mandag 
- fredag).

Alle aktivitetene er gratis! Hvis du har meldt deg på og ikke kan være 
med allikevel, er det svært viktig at du gir oss beskjed slik at andre kan få 
plassen.

Bading, snorkelløype, SUP, vannlek - 5.-7. trinn
Lek og aktivitet i og ved vann.
Vi skal snorkle, bade, bruke SUP og spille vannpolo og leke.
Tid: kl. 10.00 - kl. 14.00
Sted: Tronvik 

Lek, lær og mestring med programmeringsspråkene - 7.-10. trinn
Make code og Python
I løpet av denne uken skal dere lære å programmere i ulike 
programmeringsspråk. Dere skal bli kjent med det vi kaller for blokk-kode 
(Make Code) og tekstkode (Python). Dere skal lære å planlegge, lage og 
forbedre kode, for å løse ulike utfordringer. Dere skal også se hvordan vi kan 
programmere en Micro: bit (liten datamaskin) og bruke den til å styre en 
Bit:Bot (bil).

Du trenger ikke å kunne noe om programmering fra før av, men du må ha 
lyst til å lære. Meld deg på - dette blir moro og lærerikt.
Tid: kl. 10.00 - kl. 14.00
Sted: Verket skole

Lek og lær programmering - Sphero, micro:bit - 7.-10.trinn
Sphero er en app-styrt, programmerbar robotball som åpner for en verden 
av muligheter for å ha det gøy mens man lærer. Programmer robotball 
med Sphero EDU-appen, utforsk læringsaktiviteter som er utviklet av 
nettverket, eller bare kjør og ha det gøy.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Hoppern skole

E-sport 7.-10.trinn - Nøkkeland skole
Vi får innblikk i E-sport-verdenen og blir kjent med hverandre gjennom 
lagspill.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Nøkkeland skole

Aktiviteter uke 26 Fablab - digital design/konstruksjon 7.-10.trinn
Designe/konstruere egne fysiske prosjekter ved hjelp av digital 2D og 3D 
modellering. Bruk av teknologi som 3D-printer, laserkutter, folieskjærer og 
generelt verktøy. Programmering av elektroniske kretser (Microbit)
Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Fablab

E-sport 7.-10.trinn - Halmstad skole
Vi får innblikk i E-sport-verdenen og blir kjent med hverandre gjennom 
lagspill.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Halmstad skole

Dansecamp - 4.-10. trinn
Vi ønsker å gi et tilbud til barn og unge - en uke med dans, kreativitet og 
lek! Bli med på en uke med danseklasser innen jazz, moderne dans, kreativt 
arbeid, organisert lek og musikaldans. Danseklassene vil variere i innhold 
og tilpasses elevens nivå. Klassene deles inn etter alder.

Det vil være fulle dager, 2-4 danseklasser per dag i ulike dansesjangere. 
Det blir gode pauser i løpet av dagen. På fredag vil det være en åpen 
visning slik at familie kan komme og se elevene i aksjon.

Husk innesko og behagelige klær. Husk å ta med lunsj, det blir servert 
frukt.
Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.00
Sted: Rygge ungdomsskole

Båtbygging 1.-10. trinn
Bli med Jeløy kystlag å bygge en modellbåt! I kurset vil du lære om hvilke 
materialer som finnes i skogen som kan brukes til å bygge en båt. Det skal 
også jobbes med ander materialer som lær og tekstil. Om du liker å skape 
ting med hendene er dette kurset for deg. Sammen med resten av gruppen 
må du samarbeide, planlegge og bygge modellbåten. Det blir lunsjpause 
hvor alle er med å lage mat sammen og spiser sammen. Ha med klær for 
all slags vær og ha på arbeidsklær.
Tid: Kl. 9.00 - kl. 15.00
Sted: Jeløy Kystlag, Rosenestangen

Pimp-up klærne dine med RELOVE!  
Redesign, upcycle, reparer og lag noe unikt av 2nd hand klær.  RELOVE 
viser deg hvordan du kan sy om og re-designe, vi syr med maskin og for 
hånd. Bli en Slowfashion-designer og gjør en innsats for miljøet ved å 
bruke dine kreative evner og lage noe du kan være stolt av.  
Tid: Mandag 28. juni kl. 13.00 - kl. 17.00
Sted: Moss bibliotek



Street-art, spraymaling og redesign av treverk - 8. - 10. trinn
Kunstneren Nils T. Håmo skal lære bort hvordan man kan bruke gamle 
elementer til å lage noe nytt. Vi skal lage drivhus med treverk og gamle 
vinduer. Her jobbes det med kreativitet og ideutvikling med treverk!

Kunstneren Charlotte Norlund skal vise hvordan vi bruker spraybokser til å 
pynte på det vi har bygget med Nils på redesign. I tillegg skal vi lage store 
malerier på ark og kryssfinerplater. NB! Ta på male/mekkeklær. Servering 
av enkel lunsj.
Tid: Tirsdag- fredag kl. 10.00 - 15.00 hver dag
Sted: Parkeringsplassen KIWI - Gudesgate

Skateboardkurs for barn og ungdom - 9 - 12 år
Lyst til å lære å skate, eller å lære nye triks? Bli med og lær av dyktige 
instruktører hos Moss skateklubb. Ta med eget utstyr. Skateklubben har 
noe utstyr og utlån kan avtales ved behov.

Det blir servert enkel lunsj til alle deltakere, ta med egen drikkeflaske. Husk 
å kle deg etter været og ha på deg behagelige klær som er lette å bevege 
seg i.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Skateparken på Rygge ungdomsskole.

Jobb med dyr på gård - Funny Farm - 10 - 13 år
Lyst å jobbe med mange ulike dyr på gård en uke? Bli med til The Funny 
Farm, hvor du får være med på morgenstell, riding, matlaging og gå tur 
med grisene i skogen. Gården ligger en kort kjøretur fra Moss og tilbyr 
en unik opplevelse i trygge omgivelse sammen med Per og Pernille. 
Aktivitetene tilpasses været og gruppen.
Tid: Kl. 09.00 - kl. 14.30
Sted: The Funny Farm Holoveien 444, Hobøl

Les mer om gården her: https://www.thefunnyfarm.no/

Lær fototeknikk 
Har du lyst til å lære hvordan du komponerer bedre bilder og får de til å 
se ut som proffenes bilder? Bibliotekets Fritt Spillerom arrangerer kurs 
som gir deg kunnskap om bl.a. gatefoto, fototeknikk, bilderedigering og 
fargekorrigering. Enten du er genuint fotointeressert eller bare vil ta bedre 
bilder til Instagram-kontoen din vil du lære noe nytt på våre fotowordshops. 
Etter Sommerkurset kan du booke tid på Fritt Spillerom for å jobbe videre 
med fotoprosjektene dine i bl.a. Adobe Photoshop.
Tid: Onsdag 30. juni - fredag 2. juli kl. 11.00 - kl. 15.00
Sted: Moss bibliotek

Evasion - 5.-7.trinn
I løpet av disse to dagene skal dere alle bli bedre kjent med deg selv 
og de andre. Dere skal i fellesskap ha det mye moro, bli utfordret som 
enkeltperson og som et team. Hos oss skal dere lære kort om egne 
muligheter og begrensninger, dine sterke og svake sider og ikke minst 
viktigheten av å jobbe målrettet sammen.

Dere skal blant annet bli låst inn i et av våre escape-rom hvor dere må løse 
oppgaver sammen for å komme ut. Vi skal ha paintball, der dere sammen 
må fungere som et lag for å vinne. Bekledning: bukse, trøye og langermet 
genser. Ta med egen drikkeflaske og godt humør.
Tid: Mandag og tirsdag kl. 09.00 - kl. 14.15
Sted: Henrich Gerners gt. 10c (gamle Moss Bryggeri)

Sommer i skog og mark sammen med Moss Røde Kors 13 - 16 år
Bli med på en spennende og variert uke sammen med Moss Røde Kors! 
Det blir en uke fylt med aktiviteter på land og på vann. Vi skal prøve 
kanopadling, finne nyttige planter i skogen, oppdage fine plasser i vårt 
nærområde og sammen skape en god friluftsopplevelse. Husk gode klær 
og sko og ta med drikkeflaske. Vi ordner med lunsj.
Tid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Kallumveien 3

Musikkteater - Jungelboken - 10 - 13 år
En uke for deg som liker sang, dans, musikkteater og kostymer!
I løpet av uken skal vi jobbe med scener, musikk, sang og dans fra 
Jungelboken. Avsluttes med oppvisning for foreldrene.
Tid: Mandag 28. juni - fredag 02. juli kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Hoppern skole

Bli en god sosial player, spill golf med oss! 15 - 16 år
Har du lyst å lære noen mentale og fysiske teknikker for å ikke bli satt ut 
når du skal bli kjente med nye klassekamerater? Synes du det er stress å 
ha fremføringer foran klassen? Bli med på et kurs hvor du lærer deg noen 
triks for å takle alle kleine situasjoner uten stress. Du vil lære å spille golf i 
samme slengen, i golf brukes mange teknikker for å skape fokus og takle 
stress. Ta med klær for å være ute, vi er ute i både regn og sol. Trenger ikke 
utstyr.
Tid: Kurset har 8 samlinger fordelt på flere uker:  
Uke 25 og 26 mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.00 - kl. 12.00, 
uke 30 mandag og tirsdag kl. 09.00 - kl. 12.00
Sted: Ekholtbruket golfklubb

Trommekurs - Rock - 7. - 10. trinn
Vi blir kjent med Rockens rytmer gjennom bruk av trommer, slagverk og 
musikk-kunnskap.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted : Skarmyra allaktivitetshus

https://www.thefunnyfarm.no/


Moss vannsportskole
Moss Vannsportskole er en nyopprettet aktør som tilby instruksjon 
av ulike vannsportaktiviteter for alle aldre i Moss og omegn. I år 
tilbyr vi instruksjon i Stand Up Padle Board (SUP) og introduksjon til 
kitesurfing. Vannsport er en glimrende aktivitet for hele familien. Men 
kun små justeringer gir både kitesurfing og SUP helt ekratordinære 
sommerminner for alle, i den flotte vannsportbyen vår Moss.

Deltakere må være mellom 11-16 år og svømmedyktige.  Det 
serveres enkel lunsj.

Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00
Oppmøtested: Fuglevik båthavn.

Datoer for kurs
Onsdag: 
10 deltakere SUP 
10 deltakere intro kiting 

Torsdag: 
10 deltakere SUP 
10 deltakere intro kiting

Noen av aktivitetene i uke 26 har “ekstern påmelding”. Sommerskolen/
Moss kommune håndterer ikke denne påmeldingen. Ta direkte kontakt 
med kursholder hvis du har noen spørsmål om påmeldingen eller 
innholdet i kurset. Her følger en oversikt med beskrivelser av disse, samt 
informasjon om hvordan dere kan melde dere på.

Skyting med Rygge skytterlag - 10-16 år
Lyst å lære om våpen og skyting. Rygge skytterlag gir en innføring i 
våpenbehandling og vi skyter på elektroniske skyteskiver. Nødvendig utstyr 
lånes ut av skytterlaget. Ta med mat og drikke.
Tid: Onsdag 30. juni, kl. 11.00 - 13.00
Sted: Skytebanen Borgås (1km syd for Rygge kirke)

Påmelding: rygge@skytterlag.no

Lag animasjonsfilm på iPad - 11 - 14 år
Vær med på Ferieklubbens ANIMASJONSKURS. Her kan du lære hvordan 
du kan lage animasjonsfilm på iPad. På kurset får du innføring i hvordan du 
lager en animasjonsfilm, fra ide til ferdig film. Deltakerne får være med å 
lage sine egne historier og figurer i papir eller leire, og gi dem liv med enkel 
animasjonsteknikk.

Filmene animeres på iPad med programvaren iStopmotion og redigeres i 
iMovie. Kurset er for nybegynnere og krever ingen forkunnskap eller eget 
utstyr. Instruktører er de erfarne animatørene Eirin Handegard og Milan 
Benza Meszaros fra E6 Østfold Medieverkstad. Ta med mat og drikke.
Tid: tirsdag 29. juni - fredag 2. juli, kl. 09.30 - kl. 14.00.
Sted: Skarmyra allaktivitetshus, Skoggata 2.

Påmelding: https://www.deltager.no/event/animasjonskurs-
ferieklubb#init

Sommerlab - 5.-7.trinn
En mystisk, kreativ og lærerik forskeruke for de som skal begynne i 5.-7. 
klasse til høsten. Naturvitenskap blir gøy gjennom spennende aktiviteter. 
Deltakerne skal utforske elektriske kretser, fornybar energi og kjemiske 
reaksjoner. Alle kursdager inneholder eksperimenter, fysisk aktivitet og 
morsomme oppgaver.

Alle deltakere får:
• T-skjorte
• Forskerutstyr
• Solcellebil
• Familiebillett til INSPIRIA

Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Rygge ungdomsskole

Påmelding på www.sommerlab.no eller telefon 22 15 54 00

Hobbykurs med Moss Husflidslag - 8-14 år
Har du lyst til å lære/lage fine produkter i spikk, vev, toving, trykk og søm? 
Bli med på hobbykurs med Moss Husflidslag. Vi skal lage mye spennende 
disse dagene. Ta med matpakke.
Tid: tirsdag 29. juni - torsdag 1. juli kl. 09.00 - kl. 14.00.
Sted: Torderød gård.

Påmelding: Moss.husflidslag@gmail.com

mailto:rygge@skytterlag.no
https://www.deltager.no/event/animasjonskurs-ferieklubb#init
https://www.deltager.no/event/animasjonskurs-ferieklubb#init
http://www.sommerlab.no
mailto:Moss.husflidslag@gmail.com 


Friluftskole på Vaskeberget - 5.-7.trinn
På̊ Friluftsskolen på Vaskeberget vil deltagerne få prøve mange forskjellige 
aktiviteter i friluft. Det blir padling med kano og SUP, bading, orientering, 
lek og moro! Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont ferietilbud 
i nærmiljøet og skal legge grunnlag for varige friluftsvaner. Deltagerne 
får opplæring innenfor tema som allemannsrett og ferdselskultur, 
kartforståelse, raste- og leirplass, tur eller ekspedisjon. Deltagerne tar med 
egen matpakke og vannflaske. Vi serverer frukt til mellommåltid hver dag. 
På padleturen (torsdag) serverer vi pølser. Gi beskjed om det er spesielle 
diettbehov. Lederne har nødvendig kompetanse innen livredning i vann og 
førstehjelp samt politiattest.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal deltagerne benytte flyteplagg under 
aktivitetene i vann.  

Tid: Tirsdag 29. juni - fredag 2. juli kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Vaskeberget   

Påmelding: https://www.deltager.no/event/friluftsskole_pa_
vaskeberget_29062021#init

Lær Padel med Moss Padelklubb - 10 - 16 år
Lær deg det spennende og morsomme spillet Padel sammen med Moss 
Padelklubb. Padel spilles vanligvis i double format (fire personer) på en 
lukket bane, en tredjedel av størrelsen til en tennisbane. Man teller på 
samme måte som i normal tennis og baller som brukes er like, men litt 
mykere.

Du får låne racket og baller, men du må ha eget tøy og egne sko, tennissko 
er anbefalt, ev. joggesko. Du får også en gratis Moss Padelklubb T-skjorte.
Ta med matpakke og drikkeflaske. På fredagen fikser vi pizza.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.00
Sted: Værftsgata 12

Påmelding: henrik@mosspadel.no

Aktivitet uke 30
Her følger en beskrivelse av aktiviteter i uke 25, arrangert av kommunen.  
Disse aktivitetene foregår kun denne uken. Merk at noen aktiviteter 
arrangeres flere uker, innholdet er da det samme, men stedet hvor 
aktiviteten arrangeres kan variere.

Der hvor dagene ikke er spesifisert, foregår aktivitetene hver dag (mandag 
- fredag).

Alle aktivitetene er gratis! Hvis du har meldt deg på og ikke kan være 
med allikevel, er det svært viktig at du gir oss beskjed slik at andre kan få 
plassen.

Bli en god sosial player, spill golf med oss! 15 - 16 år
Har du lyst å lære noen mentale og fysiske teknikker for å ikke bli satt ut 
når du skal bli kjente med nye klassekamerater? Synes du det er stress å 
ha fremføringer foran klassen? Bli med på et kurs hvor du lærer deg noen 
triks for å takle alle kleine situasjoner uten stress. Du vil lære å spille golf i 
samme slengen, i golf brukes mange teknikker for å skape fokus og takle 
stress. Ta med klær for å være ute, vi er ute i både regn og sol. Trenger ikke 
utstyr.
Tid: Kurset har 8 samlinger fordelt på flere uker:  
Uke 25 og 26 mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.00 - kl. 12.00, 
uke 30 mandag og tirsdag kl. 09.00 - kl. 12.00
Sted: Ekholtbruket golfklubb

Aktivitet uke 27
Sommerskolen/Moss kommune håndterer ikke denne påmeldingen.
Ta direkte kontakt med kursholder hvis du har noen spørsmål om 
påmeldingen eller innholdet i kurset.

Helgetur med kano i Vansjø - 9. - 11. juli - 12-16 år
Vi vil gjerne samle en gruppe ungdom for kanotur i Vansjø helgen uke 27 
(9.-11. juli). Fiske, luftgevær, lavvoer og bålkos m.m.

Det blir overnatting i telt, så ta med sovepose, solkrem og gode klær da 
det kan bli kaldt om natten. Vi ordner med mat, men ta gjerne med deg 
litt søtsaker eller lignende hvis du ønsker. Ved behov kan vi hente to/tre 
personer, men dette må avtales i forveien.

Tidspunkt: Fra kl. 16.00
Sted: Dillingøya v/båtutslippet.

Påmelding: https://tinyurl.com/7vsm64ue

https://www.deltager.no/event/friluftsskole_pa_vaskeberget_29062021#init
https://www.deltager.no/event/friluftsskole_pa_vaskeberget_29062021#init
mailto:henrik@mosspadel.no
https://tinyurl.com/7vsm64ue


Aktiviteter uke 32
Her følger en beskrivelse av aktiviteter i uke 32, arrangert av kommunen.  
Disse aktivitetene foregår kun denne uken. Merk at noen aktiviteter 
arrangeres flere uker, innholdet er da det samme, men stedet hvor 
aktiviteten arrangeres kan variere.

Der hvor dagene ikke er spesifisert, foregår aktivitetene hver dag (mandag 
- fredag).

Alle aktivitetene er gratis! Hvis du har meldt deg på og ikke kan være 
med allikevel, er det svært viktig at du gir oss beskjed slik at andre kan få 
plassen.

Bading, snorkelløype, SUP, vannlek - 8.-10.trinn 
Lek og aktivitet i og ved vann. Vi skal snorkle, bade, bruke SUP og spille 
vannpolo og leke.
Tid: kl. 10.00 - kl. 14.00
Sted: Tronvik

Læring og mestring i realfag 6.-8.trinn
Utforske realfag gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Hoppern skole

Læring og mestring i engelsk 6.-8.trinn
Utforske engelsk gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Nøkkeland skole

Læring og mestring i realfag 9.-10.trinn 
Utforske realfag gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Nøkkeland skole

Læring og mestring i engelsk 9.-10.trinn 
Utforske engelsk gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Verket skole

Læring og mestring i tysk 9.-10.trinn 
Utforske tysk gjennom ulike aktiviteter og lek.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Verket skole

Aktiviteter uke 31
Sommerskolen/Moss kommune håndterer ikke denne påmeldingen.
Ta direkte kontakt med kursholder hvis du har noen spørsmål om 
påmeldingen eller innholdet i kurset.

Her følger en oversikt med beskrivelser av disse, samt informasjon om 
hvordan dere kan melde dere på.

Sommerskole - DNT Vansjø - 10-13 år
DNT Vansjø inviterer til en uke med varierte aktiviteter i naturen. I løpet av 
uken lærer du blant annet lære å lese kart og hvordan du bruker naturen på 
en bærekraftig måte. I tillegg vil det bli leker, quizer, bading og matlaging på 
bål. Husk klær og gode sko som passer til aktiviteter i skog og mark.
Tid: 3. aug. og 4. aug., kl. 09.00 - 15.00. 
Overnattingstur 5. aug. kl. 09.00 - 6. aug. kl. 13.00
Sted: Skytterhuset ved Eikabanen på Krapfoss

Påmelding: https://www.dntvansjo.no/aktiviteter/129265/892118/

https://www.dntvansjo.no/aktiviteter/129265/892118/


Fablab - digital design/konstruksjon 7.-10.trinn 
Designe/konstruere egne fysiske prosjekter ved hjelp av digital 2D og 3D 
modellering. Bruk av teknologi som 3D-printer, laserkutter, folieskjærer og 
generelt verktøy. Programmering av elektroniske kretser (Microbit)
Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Fablab

E-sport 7.-10.trinn 
Vi får innblikk i E-sport-verdenen og blir kjent med hverandre gjennom 
lagspill.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Nøkkeland skole

E-sport 7.-10.trinn 
Vi får innblikk i E-sport-verdenen og blir kjent med hverandre gjennom 
lagspill.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Halmstad skole

Prosjekt Ungdomskafe - 13-16 år 
Kirkens Bymisjon inviterer til verksted hvor DU lærer å snekre møbler 
sammen med en møbelsnekker. Lær å designe og bygge møbler som 
skal brukes i ungdomskafeen. Krever ingen forkunnskaper, møt opp med 
arbeidsklær og arbeidsvilje. Det serveres enkel lunsj 
Tid: Kl. 9.30-15.00
Sted: Kirkens Bymisjon Skattkammeret, Dronningens gate 23 

Dansecamp - 4.-10.trinn
Vi ønsker å gi et tilbud til barn og unge - en uke med dans, kreativitet og 
lek! Bli med på en uke med danseklasser innen jazz, moderne dans, kreativt 
arbeid, organisert lek og musikaldans. Danseklassene vil variere i innhold 
og tilpasses elevens nivå. Klassene deles inn etter alder. Det vil være fulle 
dager, 2-4 danseklasser per dag i ulike dansesjangre. Det blir gode pauser 
i løpet av dagen. På fredag vil det være en åpen visning slik at familie kan 
komme og se elevene. 
Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Eldbjørgs dansestudio

Skateboardkurs for barn og ungdom - 13-16 år 
Lyst til å lære å skate, eller å lære nye triks? Bli med og lær av dyktige 
instruktører hos Moss skateklubb. Ta med eget utstyr. Skateklubben har 
noe utstyr og utlån kan avtales ved behov. Det blir servert enkel lunsj til alle 
deltakere, ta med egen drikkeflaske. Husk å kle deg etter været og ha på 
deg behagelige klær som er lette å bevege seg i.
Tid: Kl. 10.00 - 15.00
Sted: Skateparken på Rygge ungdomsskole.

Street-art, spraymaling og redesign av treverk 10.trinn 
Kunstneren Nils T. Håmo skal lære bort hvordan man kan bruke gamle 
elementer til å lage noe nytt. Vi skal lage drivhus med treverk og gamle 
vinduer. Her jobbes det med kreativitet og ideutvikling med treverk!

Kunstneren Charlotte Norlund skal vise hvordan vi bruker spraybokser til å 
pynte på det vi har bygget med Nils på redesign. I tillegg skal vi lage store 
malerier på ark og kryssfinerplater. NB! Ta på male/mekkeklær. Servering 
av enkel lunsj
Tid: Tirsdag 10. august - fredag 13. august, kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: KIWI - Gudesgate

Kompani Rampa (Kompani Lauritzen for ungdom) - 13-16 år 
I Kompani Rampa vil du teste deg selv i utholdenhet og styrke. Det blir 
streng militær disiplin og beinharde øvelser og prøvelser. Opplegget blir 
krevende, så deltagerne må være motiverte. Man må møte i joggetøy og 
med joggesko. Ta med sovepose, liggeunderlag og solkrem.
Tid: Mandag 9. august kl. 12.00 til tirsdag 10. august kl. 17.00
Sted: Speiderhuset Refsnesstranda

Båtbygging 1. - 10. trinn
Bli med Jeløy kystlag å bygge en modellbåt! I kurset vil du lære om hvilke 
materialer som finnes i skogen som kan brukes til å bygge en båt. Det skal 
også jobbes med ander materialer som lær og tekstil. Om du liker å skape 
ting med hendene er dette kurset for deg. Sammen med resten av gruppen 
må du samarbeide, planlegge og bygge modellbåten. Det blir lunsjpause 
hvor alle er med å lage mat sammen og spiser sammen. Ha med klær for 
all slags vær og ha på arbeidsklær.
Tid: Kl. 9.00 - kl. 15.00
Sted: Jeløy Kystlag, Rosnestangen

Lek og lær programmering - Sphero, micro:bit - 7.-10.trinn
Sphero er en app-styrt, programmerbar robotball som åpner for en verden 
av muligheter for å ha det gøy mens man lærer. Programmer robotball 
med Sphero EDU-appen, utforsk læringsaktiviteter som er utviklet av 
nettverket, eller bare kjør og ha det gøy.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.30
Sted: Bytårnet skole



Galleri F15 - Sommer på Alby - 10-14 år 
Har du lyst til å utforske kunst og natur i våre vakre omgivelser på Alby? Bli 
med på vår spennende uke full av morsomme og kreative oppgaver, kunst, 
lek og flotte naturopplevelser. I løpet av uka skal barna sammen med en av 
våre dyktige formidlere arbeide frem små og store kunstprosjekter.

Vi skal la oss inspirere av kunsten og jobber kreativt i F15 verksted. Vi skal 
boltre oss i hagen, på stranden og i skogen, eksperimentere og utforske 
med kunst i uterom. Vi avslutter uka med et felles kunstprosjekt, og boller 
og fest.
Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Alby

Evasion - 5.-7.trinn - uke 25
I løpet av disse to dagene skal dere alle bli bedre kjent med deg selv 
og de andre. Dere skal i fellesskap ha det mye moro, bli utfordret som 
enkeltperson og som et team. Hos oss skal dere lære kort om egne 
muligheter og begrensninger, dine sterke og svake sider og ikke minst 
viktigheten av å jobbe målrettet sammen.

Dere skal blant annet bli låst inn i et av våre escape-rom hvor dere må løse 
oppgaver sammen for å komme ut. Vi skal ha paintball, der dere sammen 
må fungere som et lag for å vinne. Bekledning: bukse, trøye og langermet 
genser. Ta med egen drikkeflaske og godt humør.
Tid: Mandag og tirsdag kl. 09.00 - kl. 14.15
Sted: Henrich Gerners gt. 10c (gamle Moss Bryggeri) Se etter en hvit 
fasade med vår logo på.

Lær å spille et instrument - 8 - 12 år
Har du lyst til å prøve deg på et korpsinstrument? Kom på dette kurset!
Her kan du blåse og dunke i vei med gode instruktører!
Tid: Mandag 09. aug. - torsdag 12. aug. kl. 10.00 - kl. 14.00
Sted: Bytårnet skole

Lær om musikkproduksjon - 13 – 16 år
Er du musikkinteressert og vil lære om musikkproduksjon og moderne 
musikkteknologi? I uke 32 kan du komme til Fritt Spillerom og lære å lage 
låter, spille inn og mikse musikk med Ableton Live Suite, samtidig som 
du møter andre som er interessert i musikkproduksjon og musikk! Etter 
sommerskolen har du mulighet til å booke tid i Fritt Spilleroms LydLab og 
jobbe videre med dine musikkprosjekter.
Tid: Mandag 09. aug. - fredag 13. aug. kl. 10.00 - kl. 15.00
Sted: Moss bibliotek

Endringsagent - 13 - 19 år
Bli en endringsagent! Vår fremtid! Engasjement, handling og løsninger.
Tid: torsdag 12. aug. og fredag 13. aug. kl. 10.00 - kl. 16.00
Sted: Kommunetorget

Skuespillerteknikk - 13 - 19 år
Hvordan utvikle karakteren du skal spille? Hvor i manus finner jeg hjelp som 
beskriver min karakter? Hvordan utvikle dette til en troverdig karakter på 
scenen?
Tid: Torsdag 12. aug og fredag 13. aug. kl. 10.00 - kl. 16.00
Sted: Samfunnshuset

Låtskriverkurs - 13 - 19 år 
Utvikle egne låter! Hvordan finne de rette hooksa? Går du rundt og 
nynner på strifer og melodier som du synes flere skal få høre? Har du et 
superrefreng klart, men mangler verset og bridgen? Her er kurset!
Tid: Torsdag 12. aug og fredag 13. aug. kl. 10.00 - kl. 16.00
Sted: Samfunnshuset



Dansekurs - 13 - 19 år 
Dansekurset du aldri har opplevd maken til! Utgangspunkt i afrikanske 
rytmer og musikk.
Tid: Torsdag 12. aug. og fredag 13. aug. kl. 10.00 - kl. 16.00
Sted: Samfunnshuset

Basistrening - idrett - 13 - 19 år 
Bli med på treningsdager som passer for alle! Topp trenere kjører fire økter, 
der spenst, styrke, kondisjon og hurtighet blir hovedtema.
Tid: Torsdag 12. aug. og fredag 13. aug. kl. 10.00 - kl. 16.00
Sted: Nesparken

Noen av aktivitetene i uke 32 har “ekstern påmelding”.
Sommerskolen/Moss kommune håndterer ikke denne påmeldingen.
Ta direkte kontakt med kursholder hvis du har noen spørsmål om 
påmeldingen eller innholdet i kurset.
Her følger en oversikt med beskrivelser av disse, samt informasjon om 
hvordan dere kan melde dere på.

Sommerlab 5.-7.trinn
En mystisk, kreativ og lærerik forskeruke for de som skal begynne i 5.-7. 
klasse til høsten. Naturvitenskap blir gøy gjennom spennende aktiviteter. 
Deltakerne skal utforske elektriske kretser, fornybar energi og kjemiske 
reaksjoner. Alle kursdager inneholder eksperimenter, fysisk aktivitet og 
morsomme oppgaver.

Alle deltakere får:
• T-skjorte
• Forskerutstyr
• Solcellebil
• Familiebillett til INSPIRIA

Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.00
Sted: Nøkkeland skole

Påmelding gjøres på www.sommerlab.no eller telefon 22 15 54 00

Rhythm’s sommerdanseskole hele uken, 
mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Rhythm inviterer til sommerdanseskole for gutter og jenter i alderen 7-13 
år. Vi skal danse hip hop, jazz, musikal m.m. Velkommen til en morsom 
og lærerik uke med våre dyktige og engasjerte danseinstruktører! Ta med 
frokost/lunsj + egen vannflaske, vi serverer mellommåltid/frukt. Husk 
innesko (joggesko). 
Alder: 7 - 13 år. 
Maks 30 stk. 
Bring/hent: Rhythms’ dansestudio, Bernt Ankers gate 19 
(2. etasje over Verket Scene, oppmøte ute første dag).
Tid: Kl. 09.00 - 15.30

Kurset er dessverre fullt.



Sommertennis-skole - 7-12 år
Velkommen til en morsom og lærerik uke med tennis! På tennisskolen 
skal vi blant annet ha leker og koordinasjonstrening, racket/balløvelser og 
tennisspill. Det serveres frukt og yoghurt i pausen hver dag og på fredag 
griller vi pølser og avslutter med quiz og is.

Alle må ha treningstøy og rene innesko som ikke setter sorte merker.
Vi stiller med racketer og baller.
Tid: Kl. 09.45 - kl. 15.00
Sted: Moss Tennisklubb, Jederveien 67, Jeløy. 
Treningen skjer inne i Tennishallen.

Spørsmål rettes til Tobias Nilsson på tobias@mosstennis.no
Påmelding sendes på mail til post@mosstennis.no

Lær Padel med Moss Padelklubb - 10 - 16 år
Lær deg det spennende og morsomme spillet Padel sammen med Moss 
Padelklubb. Padel spilles vanligvis i double format (fire personer) på en 
lukket bane, en tredjedel av størrelsen til en tennisbane. Man teller på 
samme måte som i normal tennis og baller som brukes er like, men litt 
mykere.

Du får låne racket og baller, men du må ha eget tøy og egne sko, tennissko 
er anbefalt, ev. joggesko. Du får også en gratis Moss Padelklubb T-skjorte.
Ta med matpakke og drikkeflaske. På fredagen fikser vi pizza.
Tid: Kl. 10.00 - kl. 14.00
Sted: Værftsgata 12

Påmelding: henrik@mosspadel.no
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Moss kommune, Rådhuset, Kirkegata 15,  
Postboks 175, 1501 MOSS. 
Tlf. 69 24 80 00, post@moss.kommune.no


