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SOMMERFERIEAKTIVITETER 2019

SOMMERSJOV I HØRSHOLM KOMMUNE
”Vi har i Hørsholm Kommune det privilegie at have et foreningsliv, der
bidrager aktivt til kulturen og idrætten og hver sommer i samarbejde med
kommunen byder på mange spændende
aktiviteter til byens børn og unge. Igen i år
giver sommerferien anledning til at vores
unge borgere prøver noget nyt, kendt,
udfordrende, underholdende blandt den
brede vifte af spændende
sommerferieaktiviteter. En stor tak til alle de
frivillige kræfter. Jeg ønsker alle en rigtig god
og aktiv sommer! ”
Nadja Maria Hageskov,
Formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

PRAKTISK INFO

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 arrangør direkte.

FORSIKRING
Deltagere i sommerferieaktiviteter 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.

I år har vi samlet 28 forskellige sommerferieaktiviteter fordelt på flere uger, som vi håber
kan gøre din sommer ekstra sjov og spændende.
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.

TILMELDING
Vi åbner for tilmeldinger mandag den 27. maj 2019 kl. 20.00
– det er ikke muligt at tilmelde sig før dette tidspunkt.
Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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BADMINTON (8-10 ÅR OG 10-16 ÅR)
Lær at spille badminton på en sjov måde:
Er du frisk på at prøve kræfter med badminton? Så har du her muligheden for at
spille to timers badminton om dagen i en hel 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 badmintonketcher. Hvem ved, måske er
du den næste Victor Axelsen!

BASKETBALL (7-12 ÅR)
Hørsholm Basketball Klub 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.

Arrangør:

Hørsholm Badminton Klub

Kontaktperson:

Stig Jørnung

Mail:

Stigsport@gmail.com

Arrangør:

Hørsholm 79ers Basketball

Telefon:

2125 3809

Kontaktperson:

Tore Hageskov

Tidspunkt:

Uge 28
Mandag til fredag
kl. 9:00-11:00: 8 - 10 år
kl. 12:00-14:00: 10 - 16 år

Mail:

thageskov@gmail.com

Telefon:

5159 3635

Tidspunkt:

Uge 32
Onsdag d. 7., torsdag d. 8. og fredag d. 9. august
kl. 9:00-12:00 alle 3 dage

Medbring:
Aldersgruppe

Indendørs sportssko, shorts, hvid og farvet t-shirt, vanddunk,
basketball hvis du har én
7-12 år (Årgang 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007)

Vi glæder os til at se dig.

Medbring:

Uge 29
Mandag til fredag
kl. 9:00-11:00: 8 - 10 år
kl. 12:00-14:00: 10 - 16 år
Almindelig idrætstøj samt evt. en vanddunk

Mødested:

Afventer

Aldersgruppe

8-16 år

Antal deltagere:

Minimum 15 tilmeldinger – intet max

Mødested:

Pris:

kr.

Antal deltagere:

Badmintonhallen
Stadionalle 7 D , 2960 Rungsted Kyst
14-28

Pris:

kr. 425,00

375,00

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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BENNY SCHUMANN CIRKUS

BIBLIOTEKET RYKKER UD

Benny optræder med en forestilling, som er en eventyrlig morsom og fantastisk
cirkus - og klovneforestilling for alle aldre.
Forestillingen er et mix af Bennys bedste og sjoveste numre som klovn, bugtaler,
tallerkenjonglør og opblæst rock star.

Hvis vejret tillader det, kan du i uge 31 og 32, mandag-fredag, opleve
børnebiblioteket udenfor på legepladsen bag biblioteket.
Her kan man læse super gode bøger, blade, tegneserier eller lege med
sommerlegetøj og meget mere.

Forestillingen er for børn og voksne i alle aldre og er gratis. Arrangementet varer
ca. 45 min.

Det er gratis at deltage.

Arrangør:

Hørsholm Bibliotek

Arrangør:

Hørsholm Bibliotek

Kontaktperson:

Kristina Krabbe Oksen

Kontaktperson:

Kristina Krabbe Oksen

Mail:

krko@horsholm.dk

Mail:

krko@horsholm.dk

Telefon:
Tidspunkt:

4849 5782
Uge 28
Onsdag d. 10. Juli
kl. 11:00-12:00

Telefon:
Tidspunkt:

4849 5782
Uge 31
Mandag til fredag
kl. 10:30 -15:00

Aldersgruppe

2-100 år

Mødested:

Græsplænen bag biblioteket, bibliotekstorvet 1, Hørsholm

Antal deltagere:

1-250

Pris:

Gratis, ingen tilmelding nødvendig

Aldersgruppe
Mødested:

uge 32
Mandag til fredag
kl. 10:30 -15:00
0-10 år

Antal deltagere:

Plænen/legepladsen bag biblioteket, bibliotekstorvet 1,
Hørsholm
1-100

Pris:

Gratis, ingen tilmelding nødvendig

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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DE SEJE GOLFERE (7-14 ÅR)

FLOORBALL-DRENGE/PIGER (5-7 ÅR)

Deltag i sommeraktivitet i Hørsholm Golfklub. 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.

Floorball vil være den primære sport, men der vil også være tid til andre
sportsgrene og udendørsaktiviteter. Der vil være fokus på at det skal være sjovt
med skattejagt og orienteringsløb.

Du lærer golfens gode værdier samt får en masse sjove oplevelser.
Du får også lov til at spille par 3 banen.
Trænings bolde og udstyr er selvfølgelig inkluderet.
Arrangør:

Hørsholm Golfklub

Kontaktperson:

Peter Jeppesen

Mail:

p.jeppesen@live.dk

Telefon:

5151 0149

Tidspunkt:

Uge 32
Torsdag d. 8 til fredag d. 9. august
kl. 09:00-12:00
Praktisk udendørs tøj

Medbring:

Er vejret godt vil vi også tage på stranden og spille floorball i sandet. Den sidste
dag sluttes af med grill og "sæbefloorball" \- så husk badebukserne.
Denne sommercamp i uge 32 er for dem som spiller floorball, og dem der gerne
vil prøve sporten, så tag gerne din ven(ner) med fra skolen/børnehaven, som har
snakket om det, men aldrig prøvet sporten.
Betalingen er inkl. camp T-shirt, frokost hver dag og frugt, samt en masse gode
oplevelser. Derudover får alle nye spillere, som ikke spiller floorball i dag, deres
helt egen floorballstav.
Arrangør:

Rungsted Hørsholm Floorball Klub

Kontaktperson:

Stephan Grey

Mail:

rhfk@outlook.dk

Telefon:

2121 6287

Aldersgruppe

7-14

Tidspunkt:

Mødested:
Antal deltagere:

Hørsholm Golf, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm, ved
receptionen
10-24

Medbring:

Uge 32
Mandag d. 5. til fredag d. 9. august
kl. 9:00-15:00
Shorts, t-shirt, indendørssko, tøj til udendørsbrug.

Pris:

kr.

Aldersgruppe

Drenge/piger 5-7 år

Specielle krav:

Alle kan være med

Mødested:

Rungsted Gymnasium, Stadionalle 14.

Antal deltagere:

15-25

Pris:

kr.

395

875

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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FLOORBALL - KUN FOR PIGER! (8-13 ÅR)

FLOORBALL FOR DRENGE (8-10 ÅR)

Så inviterer Rungsted Hørsholm FK til årets garanteret sjoveste pige floorball
Sommercamp i uge 32. Både nybegyndere og mere øvede er velkomne.

5 dage med masser af aktivitet og social sammenhold

Alle piger i alderen 8-13 år er velkommen 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.

Floorball vil være den primære sport, men der vil også være tid til andre
sportsgrene og udendørsaktiviteter.
Er vejret godt vil vi også tage på stranden og spille floorball i sandet. Den sidste
dag sluttes af med grill og "sæbefloorball" \- så husk badebukserne.

Klubbernes erfarne ungdoms- og seniortrænere arrangerer ugen, hvor det
primære fokus er floorball i hyggeligt samvær, med andre sportsaktive på egen
alder.

Sommercamp 2019 i uge 32 er for dem som spiller floorball og dem der gerne vil
prøve sporten, så tag gerne din ven(ner) med fra skolen/børnehaven, som har
snakket om det, men aldrig prøvet sporten.

Betalingen inkluderer begynderstav til nye spillere, camp-trøje, frokost hver dag,
frugt, og en masse sjove og anderledes oplevelser.

Betalingen er inkl. camp T-shirt, frokost hver dag og frugt, samt en masse gode
oplevelser. Derudover får alle nye spillere, som ikke spiller floorball i dag, deres
helt egen floorballstav.

Arrangør:

Rungsted Hørsholm Floorball klub

Kontaktperson:

Stephan Grey

Arrangør:

Rungsted Hørsholm Floorball Klub

Mail:

rhfk@outlook.dk

Kontaktperson:

Stephan Grey

Telefon:

2121 6287

Mail:

rhfk@outlook.dk

Tidspunkt:

Telefon:

2121 6287

Tidspunkt:

Medbring:

Uge 32
Mandag d. 5. til fredag d. 9. august
kl. 9:00-15:00
Shorts, T-shirt, indendørssko, tøj til udendørsbrug.

Aldersgruppe

Piger 8-13 år

Medbring:

Uge 32
Mandag d. 5. til fredag d. 9. august
kl. 9:00-15:00
Shorts, T-shirt, indendørssko, tøj til udendørsbrug.

Specielle krav:

Alle kan være med

Aldersgruppe

drenge 8-10 år

Mødested:

Rungstedhallen, Østre Stationsvej 1A

Specielle krav:

Alle kan være med

Antal deltagere:

15-25

Mødested:

Hørsholmhallen, Stadionalle 5

kr.

Antal deltagere:

15-25

Pris:

kr.

Pris:

875

875

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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FLOORBALL FOR DRENGE (11-13 ÅR)

HØRSHOLM RUNGSTED TENNIS (6-17 ÅR)

5 dage med masser af aktivitet og social sammenhold

5 Super fede dage med masser af træning, leg og sjove aktiviteter fra kl. 9.00–
16.00. Der vil være mulighed for at aflevere børnene fra kl.08.00.

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.
Sommercampen for drenge 11-13 år er for dem som spiller floorball/ishockey og
gerne vil udfordres.
Betalingen er inkl. camp T-shirt, frokost hver dag og frugt, samt en masse gode
oplevelser.

Fredag er den store turnerings & vandkampsdag.
Alle tilmeldte får en fed FILA T-shirt, samt frugt & saft hele ugen.
Alle tennis interesserede børn i alderen 6-17 år kan deltage.
Alle skal medbringe en sund madpakke, sportstøj & solcreme.
Vores største drøm er at alle stifter bekendtskab med tennissporten på en sjov
måde hvor kammeratskabet er i høj sædet.
Arrangør:

Hørsholm Rungsted Tennis Klub

Arrangør:

Rungsted Hørsholm Floorball Klub

Kontaktperson:

Mikkel Schultz

Kontaktperson:

Stephan Grey

Mail:

mikkel@hrt-tennis.dk

Mail:

rhfk@outlook.dk

Telefon:

2143 6742

Telefon:

2121 6287

Tidspunkt:

Tidspunkt:

Medbring:

Uge 32
Mandag d. 5. til fredag d. 9. august
kl. 9:00-15:00
Shorts, T-shirt, indendørssko, tøj til udendørsbrug.

Uge 27
Mandag d. 1. juli til fredag d. 5. juli
kl. 9:00-16:00

Aldersgruppe

11-13 år

Specielle krav:

Medbring:

Mødested:

Spillerne skal have minimum 2 års kendskab til stavsporten
enten fra ishockey eller floorball.
Rådhushallen, Ådalsparkvej 2

Uge 32
Mandag d. 5. august til fredag d. 9 august
kl. 9:00-16:00
En sund madpakke, solcreme og godt humør

Aldersgruppe

6-17år.

Antal deltagere:

15-25 år

Mødested:

Pris:

kr.

Antal deltagere:

Hørsholm Rungsted Klub på terrassen foran cafe.
Stadionalle 9
Ingen begrænsninger

Pris:

kr. 1.050

875

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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JU JITSU, SELVFORSVAR, KAMPSPORT (7-14 ÅR)

KARATE (7-12 ÅR)

Undervisningen består af Selvforsvar, Ju Jitsu og Kampsport af forskellig art.
Alle kan deltage i dette forløb.

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:

Juku Ryu Ju Jitsu Klub

Kontaktperson:

Hans Demant

Mail:

demanthans@gmail.com

Arrangør:

Hørsholm Karateklub

Telefon:

2078 8435

Kontaktperson:

Formand Camilla Wright

Tidspunkt:

Uge 27
Hold 1: Mandag d. 1. til torsdag d. 4. juli.
kl. 10.00-12.00

Mail:

formand@horsholmkarate.dk

Telefon:

3077 7453

Tidspunkt:

Uge 27
Mandag d. 1. juli til onsdag d. 4. juli
kl. 9:00-12:00
Løstsiddende træningstøj, vanddunk, evt. et stykke frugt
eller anden snack til pausen.
7-12 år

Medbring:

Uge 32
Hold 2: Mandag d. 5. til torsdag d. 8. august.
kl. 10.00-12.00
løsthængende tøj med lange ærmer og bare fødder

Aldersgruppe

7-14 år

Mødested:

Rungsted Skole, Salen. Østre Stationsvej 1A

Antal deltagere:

12-20

Pris:

kr.

150

Medbring:
Aldersgruppe
Mødested:
Antal deltagere:

Den lille gymnastiksal på Usserød Skole, Gl. Byvej 12,
Hørsholm.
10-20

Pris:

kr.

320

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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KOKKESKOLE med F. Hjarding (FRA 12 ÅR)

KOKKESKOLE med P. Trap (FRA 12 ÅR)

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.

Her har du muligheden hvis du vil blive bedre indenfor madlavning, kreativt
håndværk samt udforske nye grænser, råvarer og retter. Fokus er at gå lidt
udover de almene køkkenkundskaber, på lidt højere niveau.

Vi kommer ind på de forskellige smage, anretning og sundhed. Måske finder vi
den nye Gordon Ramsey, hvem ved :)

Vi slutter dagen med at tale om dagens forløb og spiser den dejlige mad vi har
lavet...

Arrangør:

UngiHørsholm/Hørsholm Kommune

Arrangør:

Ung i Hørsholm/Hørsholm Kommune

Kontaktperson:

Frederik Hjarding

Kontaktperson:

Pernille Trap

Mail:

hjarding@gmail.com

Mail:

Pernille.trap@hotmail.com

Telefon:

3047 8263

Telefon:

2782 5978

Tidspunkt:

Uge 28
Hold 1: Mandag d. 8. til fredag d. 12. juli
kl. 10:00-13:00

Tidspunkt:

Uge 28
Hold 1: Mandag d. 8. til torsdag d. 11. juni
kl. 10:00-14:00

Aldersgruppe

Uge 29
Hold 2: Manda d. 15. til fredag d. 19. juli
kl. 10:00-13:00
Du skal medbringe lyst til at lære at lave god mad - og
appetit til at indtage en god frokost hver dag ugen igennem.
12 år og op

Aldersgruppe

Uge 31
Hold 2: Mandag d. 29. juli til torsdag d. 1. august
kl. 10:00-14:00
Du skal medbringe lysten til at lære at lave god mad - og
appetit til at indtage en god frokost man-tors.
12 år og op

Mødested:

Skolekøkkenet på Vallerødskolen, Stadionalle 12

Mødested:

Skole Køkkenet på Hørsholm skole, Selmersvej 6

Antal deltagere:

8-12

Antal deltagere:

8-12

Pris:

kr.

Pris:

kr.

Medbring:

500

Medbring:

500

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
10

SOMMERFERIEAKTIVITETER 2019

KUNSTSKOLE FOR BØRN (8 - 13 ÅR)

LÆR AT STÅ PÅ SKØJTER (FRA 4 ÅR)

Kom og vær med til en sjov, anderledes og super kreativ uge i sommerferien.
Alle får deres egen skitsebog, som vi fylder med tegninger og illustrationer i alle
mulige afskygninger.

Lær at 'falde' uden at slå dig - at løbe forlæns og baglæns - at bremse eller måske
lave en piruette. Deltagerne sammensættes i hold på isen i forhold til niveau.

I skal også svinge malerpenslen på jeres helt eget malerlærred, og så skal I også
lave et farverigt sommermaleri.
Vi skal lade os inspirere af spændende kunstnere, former, farver og ikke mindst
årstiden.

Arrangør:

Hørsholm Kunstskøjteløber Forening

Kontaktperson:

Henrik Skovlund

Mail:

hsk@ventas.dk

Telefon:

4096 8810

Tidspunkt:

Uge 32
3 dage 1.5 time/dag
(nærmere info følger efter 7. maj).

Medbring:

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 løst hængende bukser på,
da disse kan sætte sig fast i skøjterne og barnet kan falde.

Den sidste dag skal vi også bage vafler og hygge os. Det er jo sommerferie ;)
Arrangør:

Hørsholm Kunstskole

Kontaktperson:

Maria Hornshøj

Mail:

horsholmkunstskole@gmail.com

Telefon:

2986 8281

Tidspunkt:

Uge 27
Mandag d. 1. til torsdag d. 4. juli
kl. 9:00-14:00

Medbring:

Aldersgruppe
Mødested:

Uge 32
Mandag d. 5. til torsdag d. 8. august
kl. 9:00-14:00
Godt humør, lækker madpakke, drikkedunk og tøj, der må
males i.
Materialer og frugt er inklusiv.
Alder 8 - 13 år 2.- 7. klasse

Antal deltagere:

Billedkunstlokalet på Vallerødskole, Stationsalle 12. 2970
Rungsted Kyst.
Første dag mødes vi foran SFO på Vallerød skole kl. 9.00
8-12

Pris:

kr. 1.250

Alle børn skal have vanter på, når de er på isen.

Aldersgruppe

Derudover skal børn under 6 år bære cykelhjelm, alternativt
en tyk hue. Skøjter kan lånes i skøjtehallen.
Alder fra 4 år.

Mødested:

Hørsholm Skøjtehal, stadionalle 11a

Antal deltagere:

10-60

Pris:

kr. 200

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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SOMMERFERIEAKTIVITETER 2019

MINDFULL FERIEAFSLUTNING (FRA 12 ÅR)

MINDFULL YOGA CAMP (FRA 12 ÅR)

Afslut sommerferien med skøn fordybelse i mindfulness

Afslut skoleåret, tøm tasken og start den bedste ferie!
– med styrke, klogskab og mere ro i krop og sind.

Er du nysgerrig på hvordan du kan samle alle dine skønneste, gode indtryk og
oplevelser fra din ferie og få dem til at flyde ind i din hverdag?
Har du lyst til at dykke dybere ned i mindfulness, yoga og fordybe dig i kreativitet,
nærvær, sammenhold og sjove oplevelser??
Så kom med til ”Mindfull ferieafslutning” og find din indre ro og styrke fra
sommerens skønne pause og brug dem til at komme godt i gang med hverdagen
igen.
Arrangør:

UngiHørsholm

Kontaktperson:

Birgitte Tindborg

Mail:

birgitte@tindborg.dk

Telefon:

2327 1116

Tidspunkt:

Aldersgruppe

Uge 32
Torsdag den 8. august og fredag den 9. august
kl. 9:00-15:30 begge dage
Behageligt og løst tøj til at bevæge sig i.
Madpakke/frokost, drikkedunk, frugt/snack
12 år og op

Mødested:

Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12

Antal deltagere:

8-20

Pris:

kr.

Medbring:

300

Har du lyst til at få den bedste feriestart på en sjov og afslappende måde?
Vil du slappe af mens du bliver smidig?
Vil du være klogere på dig selv?
- og have flere positive tanker? Så kom til Mindfull yoga camp.
Du vil få øvelser og redskaber, som du nemt kan bruge i sommerferien. Øvelser
der lærer dig, at finde roen i dig selv, og dermed blive bedre til at mærke hvad du
vil.
Du vil blive klogere på dine styrker og svagheder og om hvilke valg der vil være
gode for dig.
- og du kommer til at være sammen med andre på en sjov, nærværende og
kærlig måde.
Arrangør:

Ung i Hørsholm

Kontaktperson:

Birgitte Tindborg

Mail:

birgitte@tindborg.dk

Telefon:

2327 1116

Tidspunkt:

Aldersgruppe

Uge 27
Mandag d. 1. til onsdag d. 3. juli
kl. 10:00-15:30 alle 3 dage
Løst behageligt tøj, frokost/madpakke, drikkedunk,
frugt/snack
12 år og op

Mødested:

Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12

Antal deltagere:

8-20

Pris:

kr.

Medbring:

400

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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SOMMERFERIEAKTIVITETER 2019

MINDFULL YOGA OG KREATIV DAG (9-12 ÅR)

NORDISK SCENESKOLES SUMMERCAMP (8-15 ÅR)

En god start og/eller afslutning på sommerferien for dit barn, hvor temaet er
mindfulness, yoga og kreativitet. Yoga for børn er en sjov og lærerig måde at
bevæge sig og lære deres egen krop at kende på.
Denne mindfull yoga, kreativ dag arbejder vi med øvelser både for kroppen og
sindet og det at være opmærksom (at stilne tanker).

Er du glad for sang, dans og drama? Og kan du lide at hygge dig med andre
teatertossede børn? Så er Nordisk Summercamp lige noget for dig.
I tre dage får vi undervisning i sjove teaterfag om dagen og hygger med bål og leg
om aftenen.

Dagen startes med yoga, afspænding, åndedræts- og koncentrationsøvelser, alt
sammen i børnehøjde og med masser af sjov, så vi lærer hinanden at kende. Vi
skal også lave øvelser til, at finde roen i sig selv, og dermed blive bedre til at
mærke hvad der er. Vi laver nogle kreative streger og samler i en lille bog, så de
øvelser og redskaber vi afprøver, dermed kan tages med hjem og bruges i
sommerferien.

Arrangør:

Nordisk Sceneskole

Kontaktperson:

Marie Bo

Mail:

info@nordiskscenneskole.com

Telefon:

2759 3527

Tidspunkt:

Uge 32
Vi mødes tirsdag d. 6. august kl. 13:00 og skilles igen fredag
d. 9. august kl. 12:00
Børnene skal medbringe sovepose/dyne og lagen. Et
viskestykke en karklud og et håndklæde. Toiletsager og løst
tøj til at bevæge sig i. Tøj til inde og ude.
8 - 15 år

Medbring:

Arrangør:

Hørsholm Kommune

Kontaktperson:

Birgitte Tindborg

Mail:

birgitte@tindborg.dk

Aldersgruppe

Telefon:

2327 1116

Specielle krav:

Tidspunkt:

Uge 27
Torsdag d. 4. juli eller fredag d. 5. juli
kl. 9:30-14:00

Mødested:

Aldersgruppe

Uge 32
Tirsdag d. 6. august eller onsdag d. 7. august
kl. 9:30-14:00
Madpakke, drikkedunk, snack og gerne et tæppe.
Barnet skal have tøj på de kan bevæge sig i.
9-12 år

Specielle krav:

Barnet skal kunne sidde stille og lytte i noget tid.

Mødested:

Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12

Antal deltagere:

6-12

Pris:

kr. 180 kr. pr. dag

Medbring:

Antal deltagere:

Man skal kunne sove ude. Hvis ikke man er klar til det, er
man velkommen til at blive hentet og bragt hver dag.
Spejderhytten Lyngbyborg
Skovmosen 13, 3450 Lillerød
15-25

Pris:

kr. 1.500

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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SOMMERFERIEAKTIVITETER 2019

RAPWORKSHOP - MANUS BELL (12-17 ÅR)

RIDNING OG OMGANG MED HESTE (FRA 7 ÅR)

Bliv rapper på en uge. Til Manus Bell og Theis Nielsens rapworkshop vil du få de
fundamentale værktøjer til at skrive rap. Forløbet varer fem dage, hvor eleverne
bliver undervist i rytme, rim og sproglige virkemidler for at blive klædt på til at
skrive deres egen sang. Sangen bliver indspillet i vores professionelle lydstudie og
til sidst laver vi en musikvideo til den.

Kom og lær om ridning, om hvordan vi passer hestene og om sikkerhed i omgang
med hestene.
Vi garanterer for fire herlige og lærerige dage sammen med vores skønne heste
og ponyer i trygge og dejlige rammer..

Dag 1 - Undervisning, lege og øvelser
Dag 2 - Skriv egen rap!
Dag 3 - Indspilning
Dag 4 - Musikvideo optagelser
Dag 5 - Musikvideo optagelser
Arrangør:

Ungihørsholm

Kontaktperson:

Manus Bell

Mail:

manus@affiliatedcph.com

Telefon:

2883 3951

Tidspunkt:

Aldersgruppe

Uge 28
Mandag d. 8. juli til fredag d. 12. juli
kl. 9:00-14:00
12-17 år (7.-10. klasse)

Mødested:

Højmose Vænge 6, 2970 Hørsholm

Antal deltagere:

10-20

Pris:

kr.

500

Arrangør:

Hørsholm Rideklub

Kontaktperson:

Lone Marie Thomsen

Mail:

Rideklub@horsholm-rideklub.dk

Telefon:

5217 8517

Tidspunkt:

Uge 28
Mandag d. 8. til torsdag d. 11. juli
kl. 9:00-12:00
Uge 30
Mandag d. 22. til torsdag d. 25. juli
kl. 9:00-12:00

Medbring:

Aldersgruppe
Mødested:

Uge 31
Mandag d. 29. til torsdag d. 1. august
kl. 9:00-12:00
Medbring gummistøvler, og evt. sikkerhedsgodkendt cykeleller ridehjelm (ridehjelm kan lånes hos os).
Tag gamascher, træningsbukser eller lign. med
fra 7. år

Antal deltagere:

Rytterstuen, Hørsholm Rideklub, Gøgevang 83, 2970
Hørsholm
7-16

Pris:

kr.

800

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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SOMMERFERIEAKTIVITETER 2019

SJIP OG SPRING MED HØG (7-10 ÅR)

SOFTBALL (10-15 ÅR)

I en hel uge kan du prøve både Rope Skipping og springgymnastik, som vi blander
sammen med lege og sjov på redskaberne.
Du er mellem 7 og 10 år og har lyst til at prøve at lære tricks i sjippetovet, at
sjippe Double Dutch og samtidig springe på Airtrack, trampolin og andre
redskaber.

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!

Vi lover du får det sjovt og får sved på panden. Du behøver ikke at have prøvet
noget af det før.
Arrangør:

Hørsholm Gymnastikforening

Kontaktperson:

Mona Wessing

Mail:

mona@wessing.dk

Telefon:

2220 4865

Tidspunkt:

Aldersgruppe

Uge 32
Mandag d. 5. august til fredag d. 9. august
kl. 10-14
Indendørs sko eller løbesko, madpakke, drikkedunk og opsat
hår
7-10 år

Mødested:

Vallerødskolen, store gymnastiksal

Antal deltagere:

12-25

Pris:

kr.

Medbring:

Arrangør:

Hørsholm Baseball Softball Klub

Kontaktperson:

Jens Terkelsen

Mail:

jensterkelsen44@gmail.com

Telefon:

2635 9360

Tidspunkt:

Uge 28
Mandag d. 8. til onsdag d. 10. juli
kl. 10:00 - 14:00 alle dage
Børnene skal medbringe følgende til aktiviteten (fx løst tøj,
cykelhjelm osv.) Almindeligt idrætstøj – efter vejrudsigten.
Eget softballudstyr må gerne medbringes
Husk madpakke mm.
10 - 15 år

Medbring:

Aldersgruppe
Mødested:
Antal deltagere:

Softballbanen i Hørsholm Idrætspark, stadionalle 11,
bag ved kunststofbanerne midt i Idrætsparken.
10-30

Pris:

kr.

375

500

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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SOMMERFERIEAKTIVITETER 2019

SOMMERBOGEN (7-15 ÅR)

SOMMERSEJLADS I KDY (8-15 ÅR)

For børn og unge mellem 7 - 15 år.
For at deltage skal du læse 3 bøger samt skrive anmeldelser af dem og derefter
komme på biblioteket og vælge en bogpræmie.

Kongelig Dansk Yachtklub inviterer til sommersejlads på Rungsted havn. I 3 dage
kan deltagerne stifte bekendtskab med sejlads som fritidsaktivitet. Vi skal sejle
en-mandsjoller, to-mandsjoller og på tur i klubbens J80'ere.

Tilmeld dig i børnebiblioteket på Hørsholm Bibliotek

Vi sørger for dygtige trænere, både at sejle i samt en super dejlig
sommerferieoplevelse.

Arrangør:

Hørsholm bibliotek

Kontaktperson:

Kristina Krabbe Oksen

Arrangør:

Kongelig Dansk Yachtklub

Mail:

krko@horsholm.dk

Kontaktperson:

Ann-Marie Mohr

4849 5782

Mail:

amm@kdy.dk

Telefon:

2964 9113

Tidspunkt:

Aldersgruppe

Uge 31
Tirsdag den 30. juli til torsdag den 1. august
kl. 9:00 til 15:00
Deltagerne skal have madpakke og drikkedunk med hver
dag. Der skal ligeledes pakkes en taske med badetøj,
håndklæde, skiftetøj, solcreme og evt. regntøj, alt efter
vejret.
8-15 år

Specielle krav:

Du skal kunne svømme 200 meter

Mødested:

Antal deltagere:

Kongelig Dansk Yachtklub
Rungsted havn 46
2960 Rungsted Kyst
12-25

Pris:

kr.

Telefon:
Tidspunkt:

1. juni til og med 24. august

Aldersgruppe

7-15 år

Mødested:

Børnebiblioteket

Antal deltagere:

1-300

Pris:

gratis
tilmelding i børnebiblioteket på Hørsholm Bibliotek

Medbring:

750

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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SPEJDER FOR EN UGE (6-10 ÅR)

VANDSKI (FRA 11 ÅR)

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?

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

Så kom og prøv at være spejder sammen med spejderne i Bent Byg Gruppe.
Arrangør:

Bent Byg Spejdergruppe

Kontaktperson:

Ida Nynne Laforce

Mail:

nynnelaforce@gmail.com

Telefon:

2025 5547

Tidspunkt:

Uge 28
Mandag den 8. juli til og med fredag d. 12 juli
kl. 10:00 - 14:00
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.
6 - 10 år

Medbring:

Aldersgruppe
Mødested:

Antal deltagere:

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).
25-60

Pris:

kr.

600

Arrangør:

Rungsted Kyst Vandskiklub (RKV)

Kontaktperson:

Vilhelm

Mail:

vandski1961@outlook.dk

Telefon:

5160 2265

Tidspunkt:

Aldersgruppe

Uge 27
Mandag den 1. juli til onsdag den 3. juli
Du kan kun tilmelde dig ét hold.
Hold 1: kl. 9:00 til 12:30
Hold 2: kl. 12:30 til 16:00
Badetøj, håndklæde, evt. våddragt, madpakke og godt
humør.
Fra 11 år og op efter

Specielle krav:

Du skal kunne svømme 200m uden pause.

Mødested:

Rungsted Kyst Vandskiklub, Havnen 3, 2960 Rungsted

Antal deltagere:

12 -15 pr. hold

Pris:

kr.

Medbring:

500

Tilmelding: www.horsholm.nemtilmeld.dk
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