2 mars t o m 10 mars

Under sportlovsveckan 2019 anordnas akviteter över hela byn på klassiskt Loosveckansä. Håll utkik e!er
aﬃscher och på www.loosfacebook.com/loosbygderad för senaste schema och mer informaon. Samordnare av
Loosveckan är Loos byaråd. Loosveckan-gruppen består av folk från föreningar på byn

LÖRDAG 2 MARS
Skoterträff vid slalombacken kl 11.00.Teknikbana, skoterhandledare, knallar, lotteri, för barn. Kolbullar, korv och hamburgare. Arr: Loos-Hamra skoterklubb.
Afterskoter på Nickelvallen. 250 kr per person. Mat kl 18.00. Par i Kungar spelar kl 20.00-01.00.
Se affischer på byn. Arr: Loos-Hamra skoterklubb.

SÖNDAG 3 MARS
Skoterutflykt till Svantjärn där vi inviger vindskyddet efter Finnmarksleden. Samling vid Gruvan kl
16. Medtag egen korv till grillning. Gratis fika! Viss möjlighet att få skjuts om du inte har egen skoter,
ring kontaktpersoner: Eivor Eklind 073-033 92 52, Eli Hynne 073-097 06 70. Välkomna/
Vandringsgänget.
MÅNDAG 4 MARS
Blomskott-bytarvecka! Under bibliotekets öppettider hela veckan; kl 9-13 och kl 17-19 står det ett
bord framme för ”hämtning och lämning”. Många är vi som gillar krukväxter och som gärna prövar nya
sorter och visst har man ibland för många av något och det kan kännas tråkigt att kasta. Nu byter vi—
allt från kaktusar till pelargoner, planterade eller bara skott. I år lägger vi till fröer!
OBS! Ingen försäljning utan här är det byt, skänk och få som gäller! Arr: Los bibliotek.
TISDAG 5 MARS
Skidskola vid Nickelvallen kl 13 - 15 för barn och även ungdomar och vuxna kan delta. Ledare är Jonas Ljung, som har lovat att ge tips om både utrustning och vallning. Enkla övningar och skidlekar där
alla kan delta, Arr: Loos IF 070-326 91 21.
Slalombacken öppen kl 11.00 - 15.00. Arr: Loos-Hamra skoterklubb.
Skogsfinsk afton i Gruvan. Med musik, lokala berättelser och Gruvans vintersoppa. Soppan serveras
från kl 18 till förmån för Svenska kyrkans faste-kampanj. Berättande med musik börjar kl 18.45.
Medverkande frilansmusiker och Zornmedaljör Jesse Ljung med spelfält över hela Norden. Ett flertal
olika berättare deltar under kvällen. Arrangemanget är gratis. Arrangör: Loos Koboltgruva och LoosHamra Församling. Kontakt Robert Fors
ONSDAG 6 MARS
Kyrkis/sportlovskul Los-Hamra församling inbjuder sportlovs-lediga barn & ungdomar till: Sportlovskul vid slalombacken! Med start kl 10 finns vi där fram till kl 13 och bjuder på korv och dryck. Gluten,
vegetariskt och laktosfria alternativ finns. Ta med egen utrustning, extra matsäck om du känner att det
behövs och kanske något att sitta på vid grillplatsen. Välkomna! Helena och Ella Marie. Kontakt: Helena 0651-76 18 57, 072-705 75 92
Skidskola vid Nickelvallen kl 13.00 - 15.00 för barn och där även ungdomar och vuxna kan delta. Ledare är
Jonas Ljung, som lovar att ge tips om både ut-rustning och vallning. Enkla övningar och skidlekar där alla
kan delta. Arr: Loos IF 070-326 91 21

TORSDAG 7 MARS
Öppet hus på Los bibliotek med Finnmarkens historiegrupp kl 10.00-14.00. Finnmarkssamligen med
böcker, bilder, klipp och annat material visas. Vi bjuder på fika. Arr: Los bibliotek och Finnmarkens
historiegrupp.
Slalombacken öppen kl 18.00-20.30 Arr: Loos-Hamra skoterklubb.
Skidåkning eller promenad i marschallbelyst bana som alla klarar kl 18.00-20.00. Vi ger råd om vallning och om utrustning. Varm korv, kaffe/saft och bulle serveras. Lotteri. Medalj till alla som åker skidor. Välkomna! Arr: Loos IF 070-326 91 21

FREDAG 8 MARS
Slalombacken öppen kl 11.00-15.00 Arr: Los-Hamra skoterklubb
LÖRDAG 9 MARS
Angeltävling på Kyrkbytjärn kl 8.00-12.00 2-mannalag 250 kr. Anmälan senast 4/3 till Ylva Berglund 070-656 64 93. Kort eller kontant betalning på plats. Arr: Loos Hembygdsförening
SÖNDAG 10 MARS
Skid– och hundspannsdag Hamra nationalpark kl 10.00-14.00. skidspår 3, 10 och 15 km på Svartåmyran. Hundspann barn 50:- vuxen 100:-. Start och mål vid huvudentrén. Arr: HGoIF, Sweden Husky
Tours, Länsstyrelsen Gävleborg
Fågelsjö Café öppet mellan kl 12.00-17.00 Sopplunch samt fika står framdukat hela tiden. Varmt
välkomna
Slalombacken öppen kl 11.00-15.00 Arr: Loos Hamra skoterklubb

HELA VECKAN
Los bibliotek måndag 10-13, tisdag 9-13, 17-19, onsdag 14-16, torsdag 10-14, 17-19
Loos bioklubb kontaktperson Roger Persson 070-561 95 95 Mer information tillkommer se affischer
Kvarndammen/Loos bastu öppen för hyra dagligen, bokas hos ICA 0657-100 62
Loos slalombacke ”Furuberget” Öppettider: helger 11.00-15.00 kvällar 18.00-20.30 (se programmet)
Köldgräns -15°C. Lift, värmestuga och gapskjul med eldstad. Öppet efter snötillgång. Kontaktperson
Carina Wexell 070-237 76 00
Nickelvallen/elljusspår Väster om fotbollsplanen ligger ett elljusspår på 2,5 km. Loos IF 070-326 91 21
Loos Koboltgruva tisdag kl 10.00-22.00 och fredag kl 10.00-16.00

