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Hørsholm Kommune ønsker alle byens børn en god og aktiv sommer!
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Sommersjov i Hørsholm Kommune

I år har vi samlet 37 forskellige sommerferieaktiviteter fordelt på flere uger, som vi 
håber kan gøre din sommer ekstra sjov og spændende. Du kan f.eks. ride, gå til 
karate, danse, spille floorball eller prøve ”levende” rollespil. Hvis du er i det kreative 
hjørne, kan du melde dig til hækleværksted, kunstskole, eller prøve kræfter med 
bage og kokkeskolerne - der er aktiviteter for enhver smag! 

Sommerferieaktiviteterne arrangeres i samarbejde med lokale kunst-, kultur- og 
idrætsforeninger, spejdergrupper, idrætsorganisationer, biblioteket og Ung i 
Hørsholm/Ungdomsskolen. 

For at både børn og voksne får en god oplevelse, er det vigtigt at respektere 
aldersgrænserne for de enkelte aktiviteter, og det er væsentligt, at børnene er 
selvkørende og kan klare sig uden at have en voksen ved hånden hele tiden. 

”Traditionen tro byder Hørsholm også i år sommeren velkommen med et væld af 
nye og gamle, sjove og udfordrende sommerferieaktiviteter. Som udvalgsformand 
glæder jeg mig over at foreninger og kommunen i 
fællesskab kan samle så mange spændende 
aktiviteter og derved give kommunens børn og 
unge en sjov og aktiv tid i sommerferien. En stor tak 
til alle de frivillige. Jeg ønsker alle en rigtig god og 
aktiv sommer.”

Nadja Maria Hageskov, 
Formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.
     

Praktisk info
Tilmelding
Vi åbner for tilmeldinger onsdag den 6. juni 2017 kl. 20.00 
– det er ikke muligt at tilmelde sig før dette tidspunkt. 

Tilmeldingen og betaling foregår elektronisk via: www.horsholm.nemtilmeld.dk. 

Der er et begrænset antal pladser til de fleste aktiviteter, og pladserne fordeles efter 
først til mølle-princippet. Der vil dog være en venteliste. 

Betaling
Betaling foregår ved tilmelding ved betalingssystem på 
www.horsholm.nemtilmeld.dk. 

Sygdom
Ved barns sygdom gives pengene ikke retur, medmindre pladsen overtages af en 
anden fra ventelisten. Kontakt foreningen.

Forsikring
Deltagere i sommerferie aktiviteter er ikke ulykkes/ansvarsforsikret gennem 
Hørsholm Kommune. Det påhviler derved deltagerens forældre at undersøge/sikre 
deres barns dækning.
Kontakt de enkelte foreninger og klubber for oplysninger om, hvorvidt børnene er 
forsikret gennem klubben. 

Persondata
Alle indtastede personoplysninger, i forbindelse med tilmelding til 
sommerferieaktiviteter videregives, til pågældende arrangører.

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Akvarelmaling (3-12 år)
Beskrivelse: Kom og eksperimentér med akvarelmaling. Vi har flotte 

farver og rigtigt akvarelpapir.

Arrangør: Hørsholm Bibliotek
Kontaktperson: Cilla Westergaard
Mail: ciw@horsholm.dk
Telefon: 4849 5786

Tidspunkt: Uge 32
Torsdag den 9. august kl. 11-15

Aldersgruppe: 3-12 år
Mødested: Hørsholm Bibliotek i børneudlånet
Min.-maks. antal: 1 - 100
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig

Bageskole (9-14 år)
Beskrivelse: Er du vild med ’Den store bagedyst’ og får du selv lyst at 

bage og dekorere kager, så er bageskolen i sommerferien 
måske noget for dig.
Det bliver tre dage, hvor vi bager på livet løs og laver flotte 
kager og andre lækre sager.
Hver dag vil du få dit bagværk med hjem samt opskrifterne, 
så du kan fortsætte derhjemme.
Dag 1: Brød og cupcakes  
Dag 2: Flødeboller og cheesecake  
Dag 3: Knækbrød og vores egen ’den store bagedyst’, hvor 
du får frie hænder, og kan kaste dig ud i næsten alt (jeg vil 
snakke med jer om, hvad der kan lade sig gøre og 
sværhedsgrad). Hvis du har brug for andet materiale og 
ingredienser, må du selv medbringe det.

Arrangør: Ung i Hørsholm
Kontaktperson: Annette Bak-Pedersen
Mail: bakannette@gmail.com
Telefon: 4273 3740

Tidspunkt: Uge 27
Mandag den 2. juli til onsdag den 4. juli
kl. 9-13.

Børnene skal 
medbringe: :

Husk at tage madpakke og drikke med -det duer ikke, vi kun 
spiser kage ☺

Aldersgruppe: 9-14 år
Mødested: Rungsted Skoles, skolekøkken. Første dag mødes vi ved 

hovedindgangen til skolen, så kom til tiden
Min.-maks. antal: 8 - 10
Pris: Kr. 500
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

mailto:ciw@horsholm.dk
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Badminton (7-10 år og 11-16 år)
Beskrivelse: Er du frisk på at prøve kræfter med badminton? Så har du 

her muligheden for at spille to timers badminton om dagen i 
en hele uge!
Ugen vil bestå af grundlæggende teknisk træning og sjove 
badmintonspil. Vi vil også have fokus på det sociale 
sammenspil på kryds og tværs af årgange og skoler.
Kom glad - selvom du aldrig har rørt en badminton ketcher. 
Hvem ved, måske er du den næste Victor Axelsen!

Arrangør: Hørsholm Badminton Klub
Kontaktperson: Stig Jørnung
Mail: stigsport@gmail.com 
Telefon: 2125 3809

Tidspunkt: Uge 30 og 31  
Mandag til fredag  
Hold 1: (7-10 år): Kl. 9.00 – 11.00 
Hold 2: (11-16 år): Kl. 12.00 – 14.00

Børnene skal 
medbringe: :

Tøj til indendørs sport inkl. indendørssko, drikkedunk og evt. 
ketcher (har du ingen ketcher, låner du en af os).

Aldersgruppe: 7-10 år og 11-16 år
Mødested: Badminton hallen i Hørsholm Idrætspark:  

Stadion allé 7D, 2960 Rungsted Kyst
Min.-maks. antal: 10 - 28
Pris: kr. 375
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Basketball (7-12 år)
Beskrivelse: Hørsholm 79ers Basketball inviterer dig til 3 sjove dage med 

masser af basketball. 
I løbet af de tre dage vil nogle af klubbens dygtige trænere 
og spillere lære dig en masse om verdens sjoveste boldspil. 
Vi skal drible, skyde, aflevere og dække forsvar.  
Dagene vil indeholde både individuel træning, fælles øvelser 
og selvfølgelig rigtige kampe.
Har du aldrig spillet basket før? Det er bestemt ingen 
hindring! Vi sørger for, at du kommer til at spille sammen 
med andre på din egen alder og niveau.
Vi glæder os til at se dig i Rådhushallen!

Arrangør: Hørsholm 79ers Basketball
Kontaktperson: Tore Hageskov
Mail: thageskov@gmail.com 
Telefon: 5159 3635

Tidspunkt: Uge 32
Onsdag den 8. til fredag den 10. august 
kl. 9-12 

Børnene skal 
medbringe: :

Indendørs sportssko, shorts, hvid og farvet t-shirt, vanddunk, 
basketball hvis du har en

Aldersgruppe: 7-12 år: Årgang 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
Mødested: Rådhushallen, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm
Min.-maks. antal: Min. 15 - Intet max
Pris: Kr. 375
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

mailto:stigsport@gmail.com
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
mailto:thageskov@gmail.com
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Benny Schumann Klovne Cirkus (2-99 år)
Beskrivelse: Kom og oplev Benny Schumann på Hørsholm Bibliotek 

onsdag d. 4. juli kl. 11.00. Her optræder han med en 
forestilling som er en eventyrlig morsom og fantastisk 
cirkusartist & klovneforestilling for alle aldre! 
Forestillingen er et miks af Benny bedste og sjoveste numre 
som klovn, bugtaler, tallerkenjonglør og opblæst Rock Star. 
Forestillingen er for børn og voksne i alle aldre

Arrangør: Hørsholm Bibliotek
Kontaktperson: Kristina Krabbe Oksen
Mail: krko@horsholm.dk 
Telefon: 4849 5782

Tidspunkt: Uge 27
Onsdag den 4. juli 
kl. 11 til ca. kl.11.45

Aldersgruppe: Fra 2-99 år
Mødested: På plænen bag Hørsholm Bibliotek
Min.-maks. antal: 1 - 200
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig

Billedkunst (13-18 år)
Beskrivelse: Går du rundt med en lille kunstner i maven eller kunne du 

godt tænke dig at lære forskellige teknikker, så giver denne 
uge dig en god mulighed for at fordybe dig i et projekt efter 
eget ønske. Vi vil beskæftige os med grundlæggende 
teknikker indenfor tegning, maling, linoleumstryk, farvelære, 
foto mm. Vi kommer ind på forskellige perioder i 
kunsthistorien, og analyserer kunstværker som inspiration til 
vores egne projekter.

Arrangør: Ung i Hørsholm
Kontaktperson: Anne Holliday
Mail: agreatdane@hotmail.com
Telefon: 2762 0104

Tidspunkt: Uge 32  
Mandag den 6. august til fredag den 10. august 
Kl. 12-15

Børnene skal 
medbringe: 

Tøj der kan tåle en klat maling ..

Aldersgruppe: 13-18 år
Specielle krav: Tilmeldingsfrist 1- juli
Mødested: Første dag (mandagen) mødes vi ved hovedindgangen på 

Vallerødskolen. Undervisningen foregår i billedkunstlokalet 
på Vallerødskolen
Stadionalle 12
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 15
Pris: Kr. 350
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

mailto:krko@horsholm.dk
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Børnebiblioteket rykker ud (0-10 år)
Beskrivelse: Hvis vejret tillader det kan du i uge 31 og 32, mandag-fredag, 

opleve børnebiblioteket udenfor på legepladsen bag 
biblioteket fra kl. 10.30 – 15.30. Her kan man læse super 
gode bøger, blade, tegneserier eller lege med 
sommerlegetøj og meget mere.

Arrangør: Hørsholm Bibliotek
Kontaktperson: Sophie Cathrine Langgaard
Mail: scla@horsholm
Telefon: 4849 5783

Tidspunkt: Uge 31 og uge 32 
Mandag - fredag
kl. 10.30 – 15.30

Aldersgruppe: 0-10 år
Mødested: Legepladsen bag biblioteket

Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 1 - 100
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig

Dans (13-18 år)
Beskrivelse: Her behøver du ikke kunne en masse dans fra starten. Du 

skal bare have lyst til at bevæge dig til god musik. Ved hjælp 
af for-koreograferede danse vil du komme i god form, blive 
stærkere, mere smidig og få en bedre krops-koordination, 
samtidigt med at du har det sjovt med de andre deltagere

Arrangør: Ung i Hørsholm
Kontaktperson: Susanne Kallan
Mail: susannekallan@gmail.com
Telefon: 6064 5174

Tidspunkt: Uge 32  
Mandag den 6. august til fredag den 10. august 
Kl. 10-12

Børnene skal 
medbringe: 

Praktisk tøj hvor du kan bevæge dig frit.

Aldersgruppe: 13-18 år
Specielle krav: ansøgningsfrist 1. juli
Mødested: Lille gymnastiksal på Vallerødskolen

Stadionalle 12
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 12 - 20
Pris: Kr. 300
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Floorball drenge (8-9 år)
Beskrivelse: 5 dage med masser af aktivitet og social sammenhold.

Floorball vil være den primære sport, men der vil også være 
tid til andre sportsgrene og udendørsaktiviteter. Der vil også 
være en del fysisk aktivitet på bl.a. udendørs 
forhindringsbane og orienteringsløb. Der vil være fokus på, 
at det skal være sjovt og alle kan være med.
Sommercamp er for dem som spiller floorball og dem, der 
gerne vil prøve sporten, så tag gerne din ven(ner) med fra 
skolen. Deltagergebyret inkluderer stav til nye spillere, camp 
t-shirt, frokost hver dag, frugt og en masse oplevelser.
Alle børn kan være med uanset niveau. 

Arrangør: Rungsted Hørsholm Floorball Klub
Kontaktperson: Stephan Grey
Mail: rhfk@outlook.dk
Telefon: 2121 6287

Tidspunkt: Uge 31
Mandag den 30. juli til fredag den 3. august
kl. 9.00 til 15.00 (hallen vil være åben fra 8:30 til 15:30)

Børnene skal 
medbringe: 

Alle skal medbringe shorts, t-shirt, sko, og tøj til udendørs 
brug, da vi vil være udenfor nogle dage hvis vejret tillader 
dette.

Aldersgruppe: 8-9 år
Specielle krav: Ingen krav - alle kan være med
Mødested: Rungstedhallen

Østre Stationsvej 1 A
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 20
Pris: kr. 875
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Floorball drenge/piger (6-7 år)
Beskrivelse: 5 dage med masser af aktivitet og socialt sammenhold.

Udover spillet med plastikstaven og den lille hvide bold, så 
vil der være masser af sjov og leg. Hvis vejret tillader det vil 
vi også tage i skoven. Hver år bliver der desuden arrangeret 
skattejagt, hvor de skal finde og samle skelettet af den 
glemte pirat.
Deltagergebyret inkluderer stav til nye spillere, camp t-shirt, 
frokost hver dag, frugt og en masse oplevelser.
Alle børn kan være med niveau.
Sidste år var en kæmpe succes, så skynd jer at få jer tilmeldt 
og vær sikker på, der er plads.

Arrangør: Rungsted Hørsholm Floorball Klub
Kontaktperson: Stephan Grey
Mail: rhfk@outlook.dk
Telefon: 2121 6287

Tidspunkt: Uge 31
Mandag den 30. juli til fredag den 3. august
kl. 9.00 til 15.00 (hallen vil være åben fra 8.30 til 15.30)

Børnene skal 
medbringe: 

Alle skal medbringe shorts, t-shirt, sko, og tøj til udendørs 
brug, da vi vil være udenfor nogle dage hvis vejret tillader 
dette.

Aldersgruppe: 6-7 år
Specielle krav: Ingen krav - alle kan være med
Mødested: Hørsholmhallen

Stadionalle 5
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 20
Pris: Kr. 875
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Floorball for drenge (10-11 år)
Beskrivelse: 5 dage med masser af aktivitet og socialt sammenhold

Floorball vil være den primære sport, men der vil også være 
tid til andre sportsgrene og udendørsaktiviteter. Der vil være 
fokus på de tekniske færdigheder og samarbejde på et hold. 
Der vil også være en del fysisk aktivitet på bl.a. udendørs 
forhindringsbane, men ikke sværere end alle kan være med.
Sommercamp er for dem som spiller floorball og dem, der 
gerne vil prøve sporten, så tag gerne dine venner med.
Deltagergebyret inkluderer stav til nye spillere, camp t-shirt, 
frokost hver dag, frugt og en masse oplevelser.
Alle børn kan være med uanset niveau.

Arrangør: Rungsted Hørsholm Floorball Klub
Kontaktperson: Stephan Grey
Mail: rhfk@outlook.dk
Telefon: 2121 6287

Tidspunkt: Uge 31 
Mandag d. 30. juli til fredag d. 3. august 
kl. 9.00 til 15.00 (hallen vil være åben fra 8.30 til 15.30)

Børnene skal 
medbringe: 

Alle skal medbringe shorts, t-shirt, sko, og tøj til udendørs 
brug, da vi vil være udenfor nogle dage hvis vejret tillader 
dette.

Aldersgruppe: 9-10 år.
Mødested: Hørsholmhallen

Stadionalle 5
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 20
Pris: Kr. 875
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Floorball for drenge (12-13 år)
Beskrivelse: 5 dage med masser af aktivitet og social sammenhold

Floorball vil være den primære sport, men der vil også være 
tid til andre sportsgrene og udendørsaktiviteter. Der vil være 
fokus på de tekniske færdigheder og samarbejde på et hold. 
Der vil også være en del fysisk aktivitet på bl.a. udendørs 
forhindringsbane, men ikke sværere end alle kan være med.
Deltagergebyret inkludere stav til nye spillere, camp t-shirt, 
frokost hver dag, frugt og en masse oplevelser.
Sidst år var en kæmpe succes, så vær sikker på der er plads, 
og tilmeld dig i dag.

Arrangør: Rungsted Hørsholm Floorball Klub
Kontaktperson: Stephan Grey
Mail: rhfk@outlook.dk 
Telefon: 2121 6287

Tidspunkt: Uge 31 
Mandag d. 30. juli til fredag d. 3. august
kl. 9.00 til 15.00 (hallen vil være åben fra 8.30 til 15.30)

Børnene skal 
medbringe: 

Alle skal medbringe shorts, t-shirt, sko, og tøj til udendørs 
brug, da vi vil være udenfor nogle dage hvis vejret tillader 
dette.

Aldersgruppe: 12-13 år
Specielle krav: Har stiftet kendskab til spillet fra skole eller har spillet 

floorball/ishockey.
Mødested: Rungstedhallen

Østre Stationsvej 1 A
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 20
Pris: Kr. 875
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
mailto:rhfk@outlook.dk
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Floorballcamp kun for piger! (8-13 år)
Beskrivelse: Årets garanteret sjoveste pige floorball Sommercamp!

Alle piger i alderen 8-13 år er velkomne til fem sjove og 
hyggelige dage, med masser af floorball, øvelser, kampe og 
konkurrencer. Der vil være masser af fysiske aktiviteter på 
og udenfor banen, men også en masse sjov og socialt 
samvær. 
Både nybegyndere og mere øvede er velkommen – vi håber, 
der kommer mange nye der vil introduceres til sporten, så 
hiv endelig veninden ’der gerne vil, men aldrig har spillet’ 
med, der er plads til alle!
Klubbens erfarne ungdoms- og seniortrænere arrangerer 
ugen. Deltagergebyret inkluderer stav til nye spillere, camp 
t-shirt, frokost hver dag, frugt og en masse oplevelser.

Arrangør: Rungsted Hørsholm Floorball Klub
Kontaktperson: Stephan Grey
Mail: rhfk@outlook.dk
Telefon: 2121 6287

Tidspunkt: Uge 31 
Mandag til fredag 
kl. 9.00 til 15.00 (hallen vil være åben fra 8.30 til 15.30)

Børnene skal 
medbringe: 

Alle skal medbringe shorts, t-shirt, sko, og tøj til udendørs 
brug, da vi vil være udenfor nogle dage hvis vejret tillader 
dette.

Aldersgruppe: 8-13 år
Specielle krav: Ingen krav - alle kan være med
Mødested: Rungstedhallen
Min.-maks. antal: 10 - 25
Pris: Kr. 875
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Fotografering (13-18 år)
Beskrivelse: Nu har du muligheden for at bruge en uge af din 

sommerferie på at få pudset dine fotografiske evner, og 
blive familiens fotograf resten af sommerferien! Vi starter ud 
med at lære noget helt grundlæggende om kamera og 
hvordan de fungerer, hvordan lys, vinkler, shutterspeed, ISO 
og komposition spiller ind så man kan få det perfekte billede. 
Derefter skifter vi mellem teori og praksis alle dagene, så det 
bliver aldrig kedeligt.

Arrangør: Ung i Hørsholm
Kontaktperson: Amanda Simon
Mail: lovetheframeweb@gmail.com
Telefon: 2840 3347

Tidspunkt: Uge 27  
Mandag den 2. juli til fredag den 6. juli
Kl. 10.00-13.00

Børnene skal 
medbringe: 

Du skal medbringe Passion for at ville lære (du skal VILLE 
det), et kamera (helst et spejlrefleks eller lignende), en 
computer til redigering af billede, evt. et stativet og et 
program til at redigere i.

Aldersgruppe: 13-18 år
Specielle krav: Ansøgningsfrist 18. juni
Mødested: Lokale: Caroline Mathilde, Kulturhus Trommen, 1. sal.

Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 10 - 15
Pris: Kr. 500
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Golf - De seje Golfere (alle klassetrin)
Beskrivelse: Det her bliver sjovt! Du lærer de forskellige golfslag af en 

professionel træner, både på drivingrangen, hvor man slår 
langt, og på shortgame academy, hvor det er de korte og 
præcise slag, man øver. Du lærer golfens gode værdier samt 
får en masse sjove oplevelser.  
Du får på sidstedagen lov til at spille par 3 banen.  
Træningsbolde og udstyr er selvfølgelig inkluderet.

Arrangør: Hørsholm Golfklub
Kontaktperson: Peter Jeppesen
Mail: p.jeppesen@live.dk
Telefon: 5151 0149

Tidspunkt: Uge 27
Mandag den 2. juli til onsdag den 4. juli 
Kl. 09.00-12.00

Børnene skal 
medbringe: 

Medbring dig selv i godt humør og praktisk fodtøj. Ved 
regnvejr en regnjakke.

Aldersgruppe: Alle klassetrin
Mødested: Hørsholm Golf, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm.
Min.-maks. antal: 10 - 24
Pris: kr. 695
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk 

Golf– Sommergolf 2018 (8-16 år)
Beskrivelse: Golf - en vild sjov sport. 

Kom og oplev golfens sjove verden sammen med andre 
unge.  
Meld dig til Kokkedal Junior Golf Camp og oplev tre 
forrygende dage i uge 28. Du kommer ikke til at kede dig! 
Du får undervisning af vores dygtige trænere, som også 
arrangerer sjove konkurrencer og turneringer alle tre dage. 
Prøv golf på en inspirerende måde, hvor du også møder 
andre juniorer og får masser af sjove oplevelser med oven i 
golfkasketten.
Med i prisen er træning, frokost m/saftevand, lån af 
golfudstyr, alle de træningsbolde du orker at slå og en 
velkomstgave med golfbolde & drikkedunk. 

Arrangør: Kokkedal Golfklub
Kontaktperson: Sabrina Colberg
Mail: ks@kokkedalgolf.dk
Telefon: 4576 9959

Tidspunkt: Uge 28
Mandag den 9. til onsdag den 11. juli
Kl. 10.00-14.45.

Børnene skal 
medbringe: 

Medbring gerne gummisko, regntøj, vanddunk, lange, korte 
bukser, trøje med krave.

Aldersgruppe: Fra 8 - 16 år
Mødested: Foran klubhuset ved Kokkedal Golfklub

Kokkedal Allé 9
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 10 - 20
Pris: Kr. 895
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Kampsport, Ju Jitsu og Selvforsvar (7-16 år)
Beskrivelse: Dette er et hurtigt Selvforsvars kursus, hvor man lærer at 

frigøre sig, kaste teknikker samt fald teknikker.
Arrangør: Juku Ryu Ju Jitsu og Selvforsvars Klub
Kontaktperson: Hans Demant
Mail: Hdjukuryu@webspeed.dk
Telefon: 2078 8435

Tidspunkt: Uge 27
Hold 1 mandag den 2. juli til torsdag den 5. juli 
kl.9.00 til 11.00  
Uge 32
Hold 2 mandag den 6. august til torsdag den 9. august 
kl.15.00 til 17.00

Børnene skal 
medbringe: 

Løstsiddende tøj med lange ærmer, for at kunne holde fast i 
hinanden

Aldersgruppe: 7 - 16 år
Mødested: Rungsted Skolen Salen

Østre Stationsvej 1 A
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 25
Pris: Kr. 150
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Karate (7-12 år)
Beskrivelse: Kom og træn Shotokan Karate i din sommerferie. Få en sjov 

og spændende oplevelse og lær nogle af de grundlæggende 
karateteknikker inden for stød, slag og spark. Få desuden 
indblik i, hvordan kampsporten trænes i dag og bliv 
udfordret i din styrke, balance, hurtighed og udholdenhed.

Arrangør: Hørsholm Karateklub
Kontaktperson: Camilla Wright
Mail: formand@horsholmkarate.dk
Telefon: 3077 7453

Tidspunkt: Uge 27
Mandag den 2. juli til onsdag den 4. juli
Kl. 09.00 til 12.00.

Børnene skal 
medbringe: 

Løstsiddende træningstøj, vanddunk, evt. et stykke frugt 
eller anden snack til pausen.

Aldersgruppe: 7-12 år
Mødested: Den lille gymnastiksal på Usserød skole, Gl. Byvej 12, 

Hørsholm.
Min.-maks. antal: 10 - 20
Pris: Kr. 320
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Kokkeskole (13-18 år)
Beskrivelse: Kan du godt lide og lave mad eller kunne du godt tænke dig 

at lære det! På kokkeholdet kommer du både til at lave 
klassiske retter men også finere madlavning. Vi kommer ind 
på de forskellige smage, anretning og sundhed. Måske finder 
vi den nye Gordon Ramsey, hvem ved :)

Arrangør: Hørsholm Kommune og Ung i Hørsholm
Kontaktperson: Frederik Hjarding
Mail: Hjarding@gmail.com
Telefon: 3047 8263

Tidspunkt: Uge 28
Mandag den 9. til fredag den 3. juli
Kl. 10-13

Børnene skal 
medbringe: 

Du skal medbringe Lyst til at lære at lave god mad - og 
appetit til at indtage en god frokost hver dag ugen igennem.

Aldersgruppe: 13-18 år
Specielle krav: Ansøgningsfrist: 1. juli
Mødested: Skolekøkkenet på Vallerødskolen

Stadionalle 12
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 15
Pris: Kr. 350
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Kreativt hækleværksted (fra 10 år)
Beskrivelse: Igen i år har du mulighed for at deltage i hæklekurset på 

Hørsholm Bibliotek. Med bare en enkelt hæklenål kan du 
hækle de sødeste små bamser, robotter, dyr, penalhuse, 
tasker mv. Kom og vær med til at hækle, når værkstedet 
åbner op for tre hyggelige hækledage.  
Du kan både være nybegynder eller øvet, vi har plads til alle. 
Vi sørger for garn, opskrifter og hæklenåle.

Arrangør: Hørsholm bibliotek/ Susanne Nielsen og Katja Kongstad 
Mikkelsen

Kontaktperson: Kristina Krabbe Oksen
Mail: krko@horsholm.dk
Telefon: 4849 5782

Tidspunkt: Uge 27
Mandag den 2. juli til onsdag den 4. juli.
Kl. 9-12

Børnene skal 
medbringe: 

Godt humør

Aldersgruppe: Fra 10 år og op
Mødested: Hørsholm Bibliotek, Spiessalen på 1. sal.

Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 6 - 10
Pris: Kr. 75
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Kunstskole (9 - 14 år)
Beskrivelse: Har du lyst til at have en hyggelig, sjov og kreativ uge, hvor 

du maler, tegner og udforsker alle mulige kreative processer 
inden for billedkunst, så ta' på SommerCamp for de kreative.
Du behøver ikke at have malet og tegnet før. Du skal blot 
have super meget lyst til at prøve, hvor sjovt og spændende 
det kan være at arbejde kreativt.
Maria Hornshøj underviser holdet. Hun er billedkunstner, 
uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003 og 
har lige siden arbejdet som billedkunstner og underviser.

Arrangør: Hørsholm Kunstskole
Kontaktperson: Maria Hornshøj
Mail: hornshoej@hotmail.com
Telefon: 2986 8281

Tidspunkt: Uge 27 og uge 32 
Mandag til fredag 
kl. 9:00 – 14:00

Børnene skal 
medbringe: 

Medbring madpakke, drikkedunk og tøj der må males i. 
Materialer og frugt er inklusiv.

Aldersgruppe: 9 - 14 år (3. - 8. klasse)
Mødested: Billedkunstlokalet på Vallerødskolen

Stationsalle 12
2970 Rungsted Kyst
Første dag mødes vi foran SFO på Vallerød skole kl 9.00

Min.-maks. antal: 8 - 16
Pris: Kr. 1.700
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Kunstskøjteløb: Lær at stå på skøjter(fra 4 år)
Beskrivelse: Lær at 'falde' uden at slå dig - at løbe baglæns - at bremse 

eller måske at lave piruetter. Deltagerne sammensættes i 
hold på isen i forhold til niveau.

Arrangør: Hørsholm Kunstskøjteløber Forening
Kontaktperson: Henrik Skovlund
Mail: hsk@ventas.dk
Telefon: 4096 8810

Tidspunkt: Uge 32
Mandag den 6. august til onsdag den 8. august
Kl. 14.00 - 15.30

Børnene skal 
medbringe: 

Det kan anbefales, at barnet er varmt klædt på, men 
samtidig skal det være noget som barnet kan bevæge sig i. 
Det er vigtigt, at barnet ikke har for løst hængende bukser 
på, da disse kan sætte sig fast i skøjten og barnet kan falde.
Alle børn skal have vanter på, når de er på isen.
Derudover skal børn under 6 år bære cykelhjelm, alternativt 
en tyk hue. Skøjter kan lånes i skøjtehallen.

Aldersgruppe: Fra 4 år
Mødested: Hørsholm Skøjtehal

Stadionalle 11
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 60
Pris: Kr. 200
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Male strandsten (3 - 12 år)
Beskrivelse: I dette pop-up værksted kan du male strandsten med maling 

eller med Poscha tudser, som er specielt velegnede til at 
tegne/male på sten. 

Arrangør: Hørsholm Bibliotek
Kontaktperson: Sophie Cathrine Langgaard
Mail: scla@horsholm.dk
Telefon: 4849 5783

Tidspunkt: Uge 29: torsdag den 19. juli kl. 11-15
Uge 30: onsdag den 25. juli kl. 11-15 
Uge 32: tirsdag den 7. august kl. 11-15

Børnene skal 
medbringe: 

Vi har samlet nogle sten, men du må også meget gerne selv 
tage dine egne sten med.

Aldersgruppe: 3 - 12 år (forældredeltagelse påkrævet op til 9 år)

Mødested: Hørsholm Bibliotek i børneudlånet
Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 1 - 100
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig

Mød en af drengene fra Fodboldtricks.dk
Beskrivelse: Kom til fodboldunderholdning med en af de tre freestylere 

Lasse, Tobias eller Brian. De er alle fodboldjonglører og er 
blandt de absolut bedste når det gælder fodboldtricks. Der 
vil være opvisning, workshop og 15 minutters panna, hvor 
deltagerne bliver udfordret. Til sidst vil der være tid til at 
stille spørgsmål og få taget billeder.  
Det er gratis og kræver ingen tilmelding.

Arrangør: Hørsholm Bibliotek
Kontaktperson: Kristina Krabbe Oksen
Mail: krko@horsholm.dk
Telefon: 4849 5782

Tidspunkt: Uge 28
Mandag den 9. juli 
Kl. 12 til 12.45

Aldersgruppe: Fodboldglade børn og voksne

Mødested: Plænen bag Hørsholm Bibliotek
Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 1 -200
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig
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Nordisk Sceneskoles Sommercamp 2018     
(8-15 år)
Beskrivelse: Elsker du at synge, danse og spille teater? Så er Nordisk 

Sceneskoles Sommercamp lige noget for dig. Vi får 4 
fantastiske dage og 3 overnatninger i Lejrhytten 
Christianskær i Birkerød.
Vi arbejder med fede danse og tidens populære sangnumre 
krydret med en masse dramalege, teatersport og stagefight 
– og meget andet! Det bliver sommerens bedste uge…
Der bliver selvfølgelig også tid til masser af lejrstemning. 
Kom og mød nye – og måske gamle - venner. Der er daglig 
grinegaranti og masser af livsglæde på vores camp.
Vi glæder os til igen i år at se en masse drenge og piger, som 
er for alle – både dig med masser af erfaring inden for 
scenekunsten og dig, som bare er nysgerrig. 

Arrangør: Nordisk Sceneskole
Kontaktperson: Marie Bo Strandgaard
Mail: info@nordiskscenneskole.com
Telefon: 2759 3527

Tidspunkt: Uge 32
Mandag d. 6. august kl. 14 til torsdag d. 9. august kl. 12

Børnene skal 
medbringe:

Praktisk tøj til ude og inde man kan bevæge sig i.
Lagen og sovepose eller dyne linned. 
Håndklæde og viskestykke. Badetøj. Toiletsager. 
Lommelygte. Lommepenge max 75 kr.

Aldersgruppe: 8 - 15 år
Specielle krav: Man skal kunne sove ude. Er man ikke tryg ved det, kan man 

komme til morgenmaden og blive hentet igen ved sengetid.
Mødested: Christianskær, Vestre Teglværksvej 8, 3460 Birkerød
Min.-maks. antal: 15 - 25
Pris: Kr. 1.500
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Perleplader (3-12 år)
Beskrivelse: I dette pop-up værksted kan man lave sjove perleplader i 

alle mulige former og farver.

Arrangør: Hørsholm Bibliotek
Kontaktperson: Sophie Cathrine Langgaard
Mail: scla@horsholm.dk
Telefon: 4849 5783

Tidspunkt: Uge 29
Tirsdag den 17. juli 
Kl. 11-15

Aldersgruppe: 3 - 12 år (forældredeltagelse påkrævet op til 9 år)
Mødested: Hørsholm Bibliotek i børneudlånet

Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 1 - 100
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Prøv bue og pil samt luftgevær hos jægerne 
(10 - 14 år)
Beskrivelse: Kom på besøg hos Hørsholm og Omegns Jagtforenings 

skydebane ved Sjælsø. Her kan du prøve at skyde med bue 
og pil samt med luftbøsse. Du får også lidt at vide om jagt og 
natur. 
Vi slutter dagen med lidt at drikke samt pølser og brød fra 
grillen, som jagtforeningen inviterer til.

Arrangør: Hørsholm Og Omegns Jagtforening
Kontaktperson: Flemming Eilsø
Mail: eilsoe@c.dk
Telefon: 3058 0567

Tidspunkt: Uge 27
Tirsdag den 3. juli 
Kl. 9:00 til 13:00

Børnene skal 
medbringe:

Praktisk tøj til udendørs aktiviteter

Aldersgruppe: 10 - 14 år
Mødested: Hørsholm og Omegns Jagtforenings flugtskydningsbane ved 

Sjælsø Skydebanen ligger bag ved riffelskydebanen på 
Ellebækvej, 3450 Allerød. Kør til højre om 
riffelbaneindkørslen – og ned af grusvejen. Se link til HOOJs 
hjemmeside.  www.hooj.dk/flugtskydning 

Min.-maks. antal: 10 - 20
Pris: Gratis
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Ridning og omgang med heste (7-17 år)
Beskrivelse: I løbet af ugen kommer du til at lære en masse om at passe 

hestene, om ridning, om sikkerhed i omgangen med hestene 
og meget andet.
Vi garanterer for en fantastisk uge sammen med vores 
skønne fire-benede venner

Arrangør: Hørsholm Rideklub
Kontaktperson: Lone Marie Thomsen
Mail: Rideklub@horsholm-rideklub.dk
Telefon: 5217 8517

Tidspunkt: Uge 28, uge 30 og uge 31
Mandag til fredag 
Kl. 9 til 12 

Børnene skal 
medbringe: 

Træningstøj og gerne sikkerhedsgodkendt cykelhjelm.
Evt. madpakke

Aldersgruppe: 7 - 17 år
Mødested: Hørsholm Rideklub

Gøgevang 83
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 8 - 16
Pris: Per uge kr. 850
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.hooj.dk/flugtskydning
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Rollespil (fra 10 år)
Beskrivelse: Er du fuldstændig bidt af rollespil, og vil du gerne bruge en 

HEL uge af din ferie på det? Har du først lige fundet ud af, at 
der er noget der hedder rollespil og vil gerne se, hvorfor det 
er så fedt?  
Så skynd dig at melde dig til vores camp, hvor vi vil gå 
igennem forskellige aspekter af rollespil som liverollespil, 
bordrollespil, kamptræning, rollelavning og sminkning af sår 
og blå mærker.

Arrangør: Hørsholm Kommune og Ung i Hørsholm
Kontaktperson: Clara Winding
Mail: clara_t_winding@hotmail.com
Telefon: 2035 5422

Tidspunkt: Uge 27  
Mandag den 2. juli til fredag den 6. juli
kl. 10-13

Børnene skal 
medbringe: 

Løst tøj, man kan bevæge sig i, og som gerne må blive 
beskidt.  
Lad venligst være med at medbringe egne våben eller 
skjolde, men kostume er i orden. Vi sørger for lidt at drikke, 
frugt og kiks, så en decideret madpakke giver ikke mening at 
medbringe, da vi alligevel "kun" har tre timer pr. dag.

Aldersgruppe: Fra 10 år
Mødested: Ungdomshuset Stampen  

Lundevej 26
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 15 - 25
Pris: Kr. 350
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Rope Skipping Sommersjip (fra 8 år)
Beskrivelse: Kom og sjip med Hørsholm Gymnastikforening. 

Rope Skipping Sommersjip er for alle, der synes, det er sjovt 
at sjippe. 
Vi leger med sjippetove på mange forskellige måder, hvor 
både korte og lange sjippetove indgår. Vi har sjippetove, så 
du skal bare have nogle gode indendørssko. Og så lærer du 
at sjippe double dutch og lave tricks.

Arrangør: Hørsholm Gymnastikforening
Kontaktperson: Mona Wessing
Mail: mona@wessing.dk
Telefon: 2220 4865

Tidspunkt: Uge 27 
Mandag, tirsdag, onsdag  
Kl. 9 – 12

Børnene skal 
medbringe:

Indendørssko, lidt at spise og en drikkedunk

Aldersgruppe: Fra 8 år og op efter (2. klasse og op)
Mødested: Den store sal på Vallerødskolen

Stadionalle 12
2960 Rungsted Kyst

Min.-maks. antal: 10 - 25
Pris: Kr. 250
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Softball (10-15 år)
Beskrivelse: Softball er en amerikansk holdsport for både drenge og 

piger, nært beslægtet med baseball og langt ude også med 
rundbold. Vi spiller med store gribehandsker og bats og så 
gælder det ellers om at slå til!

Arrangør: Hørsholm Baseball Softball Klub
Kontaktperson: Jens Terkelsen
Mail: jensterkelsen44@gmail.com
Telefon: 2635 9360

Tidspunkt: Uge 31
Tirsdag d. 31. juli til torsdag d. 2. august  
Kl. 10.00 til 14.00

Børnene skal 
medbringe:

Løst tøj, cykelhjelm, almindeligt idrætstøj – efter 
vejrudsigten. 
Eget softball-udstyr må gerne medbringes 
Madpakke og drikkedunk mm.

Aldersgruppe: 10 - 15 år
Specielle krav: Ingen
Mødested: Softballbanen i Hørsholm Idrætspark.  

Bag ved kunststofbanerne midt i Idrætsparken.
Min.-maks. antal: 10 - 30
Pris: Kr. 350
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Sommerbogen (7-14 år)
Beskrivelse: Anmeld bøger og vind flotte præmier.  

Du kan igen i år deltage i Sommerbogen, fra d.15. juni til 25.  
august. For at deltage skal du være mellem 7 - 14 år.  
Det eneste, du skal gøre, er at læse 3 bøger samt skrive 
anmeldelser eller lave videoanmeldelser af dem og derefter 
komme på biblioteket og vælge en bogpræmie. 
Anmeldelserne lægges ind på www.biblo.dk. Her deltager du 
samtidig i en landsdækkende konkurrence, hvor du kan 
vinde fede præmier.  
Her er hvad du skal gøre:  
1. Tilmeld dig i børnebiblioteket  
2. Læs 3 bøger  
3. Log ind på biblo.dk og find den bog du ønsker at anmelde 
ved at trykke på søge symbolet, og skrive bogens titel. Så 
kommer der et "vindue" frem, hvor du kan skrive din 
anmeldelse, eller uploade en video, og give bogen stjerner  
4. Kom ned på biblioteket, hvor bibliotekaren vil læse/se 
dine anmeldelser  
5. Vælg en bog som præmie

Arrangør: Hørsholm Bibliotek
Kontaktperson: Sophie Cathrine Langgaard
Mail: scla@horsholm.dk
Telefon: 4849 5783
Tidspunkt: Hele sommeren

Fredag den 15. juni til lørdag den 25. august
Aldersgruppe: 7-14 år
Specielle krav: Ingen krav
Min.-maks. antal: 1 - 200
Pris: Gratis
Tilmelding: På Hørsholm børnebibliotek, bibliotekstorvet 1, Hørsholm

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
http://www.biblo.dk/
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Sommersejlads (8-14 år)
Beskrivelse: Børn mellem 8 og 14 år, der kunne tænke sig at prøve 

kræfter med sejlsporten, tilbydes 3 dejlige dage på Rungsted 
Havn. På en sikker måde lærer du, hvad det vil sige at sejle i 
enten optimistjolle eller fevajolle.

Arrangør: Kongelig Dansk Yachtklub
Kontaktperson: Ann-Marie Mohr
Mail: amm@kdy.dk
Telefon: 2964 9113

Tidspunkt: Uge 31
Tirsdag den 31. juli til torsdag den 2. august  
Kl. 10.00 - 15.00

Børnene skal 
medbringe:

Skiftetøj, badetøj, håndklæde, drikkedunk og madpakke, sko 
der må blive våde, solcreme

Aldersgruppe: 8 til 14 år
Specielle krav: Deltagerne skal kunne svømme 200 meter uden 

hjælpemidler
Mødested: Rungsted Havn 46 ved KDY's klubhus
Min.-maks. antal: 6 - 12
Pris: Kr. 750
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Spejder for en uge (6-10 år)
Beskrivelse: Er du mellem 6-10 år og kunne du godt tænke dig at lære at 

snitte med en kniv, tænde et bål, lave dit eget snobrød, slå 
et telt op, få en masse nye venner, lege helt vildt meget og 
selvfølgelig have det rigtig sjovt?  
Så kom og prøv at være spejder sammen med spejderne i 
Bent Byg Gruppe.

Arrangør: Bent Byg Spejdergruppe
Kontaktperson: Mads Jørgensen
Mail: mads_seydel@yahoo.dk
Telefon: 2115 2970

Tidspunkt: Uge 28  
Mandag den 9. juli til fredag den 13. juli 
Kl. 10.00 - 14.00

Børnene skal 
medbringe:

Tøj efter vejret, vi skal være udendørs hele tiden. Madpakke 
og drikkedunk.  
En lille turrygsæk hvor der er plads til de nævnte ting.  
Regntøj efter behov.

Aldersgruppe: 6 - 10 år
Mødested: Spejderhytten, Firhusvej 8, 2970 Hørsholm. Ingen parkering 

på Firhusvej, enten kan man parkere på Skovvænget eller 
Søvang  
(Der er også adgang til hytten via Søvang).

Min.-maks. antal: 25 - 60
Pris: Kr. 600
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Street-art (fra 13 år)
Beskrivelse: Har du interesse for street-art, så kom og prøv at være med 

til at skabe din egen kunst.
Vi har sat plader op i PH Park (den gamle sygehusgrund) hvor 
vi ugen igennem øver os for sidst på ugen at lave nogle 
permanente værker.
Du vil på kurset lære en masse teknik og få lov at være 
kreativ med farver og udtryk.
Underviser Michael Fly Pedersen har selv malet i rigtig 
mange år og glæder til sig sammen med dig at lave nogle 
fede værker.

Arrangør: Ung i Hørsholm
Kontaktperson: Michael Fly Pedersen 
Mail: flypedersen@yahoo.dk
Telefon: 2097 5959

Tidspunkt: uge 27
Mandag den 2. juli til fredag den 6. juli 
Kl. 12 til 15

Børnene skal 
medbringe:
Aldersgruppe: Fra 13 år
Mødested: PH Park (i tilfælde af dårligt vejr flyttes undervisningen til 

Vallerød skolen)
Min.-maks. antal: 6 - 10
Pris: Kr. 250
Tilmelding: Tilmeldingsfrist den 25. juni

www.horsholm.nemtilmeld.dk

Stoftryk på muleposer (3-12 år)
Beskrivelse: I dette pop-up værksted kan du lave flotte farverige stoftryk 

på muleposer

Arrangør: Hørsholm Bibliotek
Kontaktperson: Cilla Westergaard
Mail: ciw@horsholm.dk
Telefon: 4849 5786

Tidspunkt: Uge 30
Mandag den 23. juli 
Kl. 11 til 15

Aldersgruppe: 3-12 år (forældredeltagelse påkrævet op til 9 år)
Mødested: Hørsholm Bibliotek i børneudlånet

Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm

Min.-maks. antal: 1 - 100
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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Tennis (6 til 14 år)
Beskrivelse: Har du lyst til at prøve kræfter med tennis, så har du her 

chancen 4 timer hver dag i en hel uge. Vores trænere vil 
gerne tage udfordringen op og vise dig at tennis er en af de 
sjoveste sportsgrene, der findes. 
Hver dag serverer vi en børnevenlig frokost og noget at 
drikke.
Du kan også vælge at tilmelde dig vores pasningsordning 
frem til kl. 16.00. Du får automatisk et medlemskab i 
Hørsholm Rungsted Tennisklub frem til 30. april 2019 som 
betyder, at du frem til september måned kan booker baner 
på klubbens anlæg gratis. 

Arrangør: Hørsholm Rungsted Tennisklub
Kontaktperson: Michael Rasmussen
Mail: sommercamp@hrt-tennis.dk
Telefon: 4576 5400

Tidspunkt: Uge 27, uge 28, uge 32.
Alle uger er der følgende tilbud:
1) Mandag til fredag - kl. 9 til 13 
2) Mandag til fredag – inkl. pasningsordning, kl. 9 til 16

Børnene skal 
medbringe:

Tøj til at træne i, drikkedunk samt ketcher hvis du har en, 
ellers kan du låne en ketcher af os.

Aldersgruppe: 6 til 14 år
Mødested: Terrassen ved Scanomathallen Stadionalle 9, Rungsted Kyst  
Min.-maks. antal: 8 - 100

Pris: Pr. uge kr. 990,- tennis med frokost 
Pr. uge kr. 1.290,- tennis med frokost og pasningsordning

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

Vandski (fra 11 år)
Beskrivelse: Vi sejler vandskiture, når vejret tillader det, eller vil vi 

løb/styrketræne og hygge i klubhuset. Først lærer vi at stå på 
2 ski, derefter kan du prøve 1 ski (slalom), wakeboard eller 
trick. Vi sejler ikke vandski, når det blæser mere end ca. 
6m/s eller der er bølger over ca. 25cm. Der vil sekundært 
være mulighed for en tur på en flåde, banan eller lignende.
Du bliver automatisk medlem af Rungsted Kyst Vandskiklub. 
Dine forældre bedes underskrive en indmeldelsesblanket før 
vandski. Denne vil blive tilsendt din mailadresse. Du er kun 
forpligtet til betalingen på 500 kr.
Det vil foregå ved at de unge køber medlemskab og 5 ture 
ligesom alle andre medlemmer.
Vi vil så give de 5 ture og undervisning de 3 dage.
Se evt. www.vandski.net

Arrangør: Rungsted Kyst Vandskiklub (RKV)
Kontaktperson: Vilhelm
Mail: vandski1961@outlook.dk
Telefon: 5160 2265

Tidspunkt: Uge 27 
Mandag den 2., tirsdag den 3. og onsdag den 4. juli
Du kan kun tilmelde dig ét hold.
Hold 1 kl. 9:00 til 12:30 
Hold 2 kl. 12:30 til 16:00 

Børnene skal 
medbringe:

Badetøj, håndklæde, evt. våddragt, madpakke og godt 
humør.

Aldersgruppe: Fra 11 år og op efter
Specielle krav: Det er et krav for at deltage, at du kan svømme 200m uden 

pause.
Mødested: Rungsted Kyst Vandskiklub, Havnen 3, 2960 Rungsted
Min.-maks. antal: 12 -15 pr. hold
Pris: Pr. hold kr. 500. 
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk

http://www.horsholm.nemtilmeld.dk/
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