
LÄGER, KURSER, AKTIVITETER SOMMAREN 2022 PÅ FÖGLÖ  
 

 

MOTIONSFOTBOLL 
 

FUIA i samarbete med fritids- och kulturnämnden ordnar motionsfotboll på idrottsplan alla 

torsdagskvällar under perioden 2 juni – 11 augusti. 
 

Klockslag; Torsdagar kl. 19.00 – 20.30. Start torsdag 2 juni. 

Plats;  Idrottsplanen i Granboda 

Ålder; Vuxna, damer och herrar. Öppet för 13 år (födda 2009) och uppåt 

Ledare; Julian Mörn. 

 

Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm. Bara att komma och 

spela och ha roligt en stund med kravlös motionsfotboll under enkla former. 

 

 

 

Ledd FRIIDROTTSTRÄNING 
 

FUIA:s friidrottssektion håller ledda friidrottsträningar på Idrottsplan i Granboda  
måndagkvällarna under perioden 27 juni – 18 juli. 

 

Klockslag; Måndagar kl. 19.00. Start måndag 27 juni. 

Plats;  Idrottsplanen i Granboda 

Ålder; Öppet för alla åldrar. 

Ledare; Marie Snällström, Kristian Holmström och Rain Ainas. 

 

Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm.  

 

 
 

FOTBOLLSSKOLA 
 

Idrottsföreningen FUIA r.f. i samarbete med fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar 

sin traditionella fotbollsskola på Föglö för ungdomar sommaren 2022 enligt följande; 

 

Tidpunkt; Vecka 29 (18 juli – 22 juli)  kl. 13.00 – 16.00 måndag-fredag 
Plats; Idrottsplanen i Granboda. 

Ålder; Barn (flickor och pojkar) födda 2010-2016. Ifall fler än 20 barn anmäler sig till 

fotbollsskolan delas deltagarna upp i två grupper efter ålder.  

Ledare; Albert Ulenius biträdd av Jesper Gåvefeldt. 

Deltagaravgifter;    Gratis, ingen avgift uppbäres.  

 

Liten matsäck samt förstås fotbollsskor och -utrustning medtages. Bollar tillhandahålles av 

FUIA. 

 

Anmälan; bindande anmälan senast måndag 11 juli kl. 15.00 till FUIA:s ordförande 

Niklas Eriksson, e-post niklas.eriksson@foglo.ax alt. tel. 04570583093.  

 

Fotbollsskolan är öppen för alla intresserade.                    

 

 

 

 

 

 

 

 



TENNISKURS 
 

Fritids- och kulturnämnden i Föglö i samarbete med MLK anordnar en 4-dagars tenniskurs 
på Föglö vid tennisbanan. Det är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig spela tennis att 

lära sig grunderna under kunnig ledning. Också sådana som spelat tidigare är varmt 

välkomna att förkovra sig med personlig tränare. 
 

Tidpunkt; Vecka 31; 1 augusti – 4 augusti (må-to, 4 dagar) 

Lärare;  Av MLK anställd tränare. 

Ålder; Öppet för alla åldrar från 7 år (födda 2015) och uppåt. Tider 

överenskoms senare, önskemål kan framföras vid anmälan. 
Antal lektioner; tid per dag beroende av gruppstorlekar och ålder, men minst 1 

timme 

Anmälningsavgift; Inga deltagaravgifter/anmälningsavgifter för deltagande i  

                                         tenniskursen uppbärs detta år. 
 

Anmälan; senast måndag 18 juli kl. 15.00 till fritids- och 

kulturnämndens sekreterare Niklas Eriksson, e-post 

niklas.eriksson@foglo.ax alt. info@foglo.ax eller telefon 
04570583093. 

OBS ! Racket och bollar finns att låna, men du får gärna ha med dig egen racket. 

Tennisskolan är öppen för alla intresserade, också sommarboende och turister.    
 

 

KANOTUTFÄRD/-DAG 

 
Fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar kanotutfärd/-dag enligt följande; 

Tidpunkt;  Lördag  13 augusti kl. 10.00  

Start- och målplats; Embarsunds rastplats 
 

Målgrupp; alla åldrar födda 2012 (10 år) och tidigare, barn som vuxna, ingen kanotvana 

behövs utan nybörjare är lika välkomna.  

Deltagaravgifter;      Föglö-skrivna Utomstående 

Vuxna        25 euro           40 euro 

Barn födda 2006-2012       15 euro           20 euro 

 

Kanot tillhandahålles (ingår i priset). Ledare Kurt Fellman. Egen matsäck medtages.  

 

Anmälan; bindande anmälan senast torsdag 4 augusti kl. 15.00 till fritids- och 

kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982, som också 

vid behov ger vidare upplysningar. Anmälan kan också göras per e-post 

info@foglo.ax.   

 

GUIDAD BÅTRUNDTUR I FÖGLÖ SKÄRGÅRD 
 

Fritids- och kulturnämnden arrangerar i samarbete med Sommarögård (Conny Jansson, 

Sommarö) en guidad båtrundtur i Föglö skärgård. Rutten för årets rundtur är öppen och 

bestäms närmast från aktuellt väder. 
 

Tidpunkt; lördag 23 juli kl. 10.00 – ca. 17.00.  

Start; Tullbron i Degerby.  

Avgift; 20 €/person för de som inte har egen båt. 

 

Det finns minst 15 platser avsedda för i första hand personer som saknar egen båt. Vi 

hoppas därtill att många med egen båt anmäler sig och följer med på turen. Kom ihåg att ta 

med egen matsäck, lunch-/kaffekorg.  

 

På eventuella förfrågningar kring rutten mm hänvisas till Conny Jansson, telefon 

0400947502. 

Anmälan; senast fredag 15 juli kl. 15.00 per epost info@foglo.ax eller  

niklas.eriksson@foglo.ax eller telefon 50322. 
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