Kreativa lekidéer JÄTTESTORT
...för inom- och utomhus! URVAL:
E
SPORTIME.S

- 1 548:–

5 444:–

a Schildkröt® Set kardborrboll
i neopren

Det här bollspelet består av 2 st. ”bollfångare” i neopren med kardborresystem,
ø 17 cm. Du sätter fast skivorna på
händerna med ett kardborreband.
Inkl. praktisk nätpåse och boll.
71 160 0302
set 134:— 167,50
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Ska användas under tillsyn av vuxen.

b Sport-Thieme®

Lektunna med innehåll

c Jongleringsbollar
”Bean-Bags”

Jongleringsbollar som är lätta att greppa,
rund boll av syntetisk läderimitation,
ø 6,5 cm, vikt: ca 95 g. Finns i olika
färger. Fyllning av plastgranulat.
Ett set = 12 st. bollar.
71 132 8439
12 st. 299:— 373,75
från 8
per 12 st. 265:— 331,25
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Innehåller
smådelar som kan sväljas. Risk för kvävning.

Få mer aktivitet på rasterna. Det är bevisat att barn kan koncentrera sig mycket
bättre i skolan efter en ”aktiv rast”. Tunnan kan lätt placeras ut av eleverna själva
utan att de behöver be om lov. Ett set
består av:
• en tunna av plast på 240 liter och på två
hjul. Den kan låsas via en regel med lås.
• 10 st. mjuka bollar
• 5 st. hopprep
• 1 st. långrep
• 6 st. markeringskoner
• 1 st. Boccia-spel
• 3 st. Indiaca
• 2 par badmintonracketar

• 1 st. förpackning badmintonbollar
• 5 st. frisbeeskivor i 100 % nylon
• 6 st. tennisringar
• 1 st. stor fallskärm, 100 % polyamid
• 1 förpackning tärningar
• 6 st. träracketar
• 3 st. Fånga bollen-spel
• 3 st. Catch-bollar
• 5 st. ”Howling Tube”
• 2 st. bordtennisracketar
• 1 st. förpackning bordtennisbollar
• 6 st. Speed rope
set
Du sparar 1 548:— 1 935:—!
71 132 3724
set 5 444:— 6 805:—
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Innehåller
smådelar som kan sväljas. Risk för kvävning.

Många färggranna lekidéer...
✔ För nybörjare och profs
✔ Utomordentliga flygegenskaper
✔ Passar som tävlingsfrisbee

d Sport-Thieme Frisbeeskiva
®

”FD-125 Competition”

Om du är nybörjare, avancerad eller hör
till profsen – den här frisbeen övertygar
med sin utmärkta kvalitet och sina stabila
flygegenskaper. Perfekt för olika spelvarianter och kasttekniker. ø 25 cm, 125 g.
71 195 5008 Blå
st. 79:— 98,75
från 10
per st. 66:— 82,50

Många fler idéer i webbshoppen: sportime.se
Fritidslekar/-spel

Upptäck många
ler produkter runt
din favoritsport!
✔ Redskapsgymnastik
✔ Friidrott
✔ Simning
✔ Lagsport
✔ Kondition
✔ Klättring
✔ Aqua-itness
✔ Kratsport
...och mycket mer

st. 79:— 98,75 och till slut även kungen. Ett otroligt unper st. 66:— 82,50 derhållande spel för lekfulla tävlingar
utomhus. Högvärdig kvalitetsprodukt av
71 195 5024 Grön
st. 79:— 98,75 extra vattenavvisande trä från gummiträfrån 10
per st. 66:— 82,50 det.
71 195 5037 Röd
st. 79:— 98,75 Spelmaterial:
från 10
per st. 66:— 82,50 • 1 kung (7,2 x 7,2 x 30 cm)
• 10 st. kubbar (6 x 6 x 15 cm)
e Originalt vikingaschack:
• 6 st. kastpinnar (4 x 30 cm)
”Kubb”
• 4 st. hörnpinnar (1,8 x 30 cm)
Det här kastspelet från vikingarnas tid
• 1 väderbeständig väska
har återupptäckts. Kubb, på tyska kallat
• 1 beskrivning med spelregler
”Vikingaschack”, spelas av 2-12 spelare
71 187 1513
set 398:— 497,50
från 8 år. Syftet är att med kastpinnarna
Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Ska använförst kasta omkull kubbarna på slagfältet das under tillsyn av vuxen.
71 195 5011 Gul
från 10
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