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AKTIVITETER
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HØRSHOLMKOMMUNE

Uge24&25
Sommerbogen (6-15 år)

Uge26
Ju Jitsu/Selvforsvar/Kampsport (7-15 år)
Kanotur på Mølleåen (13 -17 år)
Karate (7-12 år)
Kreaværksteder med Simone (4-11 år)
Kunstskole for børn (8-14 år)
Makeup og negle (13-18 år)
Nomer workshop med Jan Kjær (5-9 år)
Selvforsvarscamp for piger (13-18 år)
Skattejagt i Slotshaven (0-100 år)
Sommerbogen (6-15 år)
Tennis 6-15 år (6-15 år)
Tur til Havreholm klatrepark (13 -18 år)

Uge27
Ansigt til Ansigt med historien (13-18 år)
Capoeira (4-6 år og 7-10 år)
Dance Fitness (13-18 år)
Kreaværksteder med Simone (4-11 år)
Kunstskole for børn (8-14 år)
Leg og lær med historiefortælling og stop-
motion sammen med CoboStories! (8-12 år)
Perlevæv (fra 10 år)
Skattejagt i Slotshaven (0-100 år)
Sommerbogen (6-15 år)
Spejder For En Uge (6-10 år)
Vandski (Fra 11 år)

Uge28
Kanotur på Mølleåen (13 -17 år)
Kend dit hav og dyrerne (fra 6 år)
Ridning og omgang med heste (fra 7. år)
Skattejagt i Slotshaven (0-100 år)
Sommerbogen (6-15 år)
Streetfloorball for drenge og piger (8-12 år)
Tegning og maleri (13-18 år)
Tur til Havreholm klatrepark(13 -18 år)

Uge29
Skattejagt i Slotshaven (0-100 år)
Sommerbogen (6-15 år)
Streetfloorball for drenge og piger (8-12 år)

Uge30
Badminton (11-15 år)
Badminton (7-10 år)
Capoeira (4-6 år og 7-10 år)
Graffiti og street art (fra 13 år)
Kokkeskole med P. Trap (fra 12 år)
Lær at stå på skøjter (fra 4 år)
Ridning og omgang med heste (fra 7. år)
Skateboard skole (fra 13 år)
Skattejagt i Slotshaven (0-100 år)
Softball (10 - 15 år)
Sommerbogen (6-15 år)
Streetfloorball for drenge og piger (8-12 år)

Uge31
Byg dit eget sværd (5-15 år)
Floorcamp - for friske drenge (10-11 år)
Floorcamp - for friske drenge (8-9 år)
Floorcamp - for friske drenge (5-7 år)
Floorcamp - kun for piger! (10-11 år)
Floorcamp - kun for piger! (8-9 år)
Floorcamp - kun for piger! (5-7 år)
Fotografi (13-18 år)
Ju Jitsu/Selvforsvar/Kampsport (7-15 år)
Kunstskole for børn (8-14 år)
Modellervoks workshop (3-100 år)
Nordisk Sceneskole Summercamp (8-16 år)
Skattejagt i Slotshaven (0-100 år)
Sommerbogen (6-15 år)
Tennis 6-15 år (6-15 år)

Uge32&33
Sommerbogen (6-15 år)
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I år har vi samlet 35 forskellige sommerferieaktiviteter fordelt på flere uger og
aldersgrupper, som vi håber kan gøre din sommer ekstra sjov og spændende.

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

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.

Vi forbeholder os retten til at aflyse ift. Restriktioner pga. Covid19 eller hvis
aktiviteternes krav ikke er opfyldt (f.eks. for få deltagere). Tilmeldingsgebyr refunderes
i tilfælde af aflysning inden aktivitetens påbegyndelse.

TILMELDING
Vi åbner for tilmeldinger mandag den 3.juni 2021 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 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.

PRAKTISKINFO

God
Sommer!

”Som hvert år bidrager vores fantastiske kultur- og fritidsliv i
Hørsholm Kommune også i år aktivt til sommerferieaktiviteter
fyldt med gode oplevelser til byens børn og unge.

Efter en hård vinter for både kultur- og idrætslivet og vores
ungdom, er jeg rigtig glad for at vi i kommunen har mulighed
for at samle så stort et udvalg af forskellige sommeraktiviteter,
som kan være med til at gøre sommeren ekstra sjov for både
børn og unge.

Vores kultur- og foreningsliv glæder sig til at byde jer
velkommen og vil fortsat sørge for at overholde de
retningslinjer, der er er udmeldt fra myndighederne i forhold til
Corona, så vores børn og unge kan have en sjov sommer med
trykke og sikre rammer.

Jeg ønsker alle en rigtig god og aktiv sommer!”

Nadja Maria Hageskov, Formand for Sport-, Fritid- og
Kulturudvalget, Hørsholm Kommune
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De var kun 17 og 15 år, da de blev gift. På museets sommer-akademi kommer I til at arbejde kreativt og
"ansigt til ansigt” med lokalhistorien, når vi går i dybden med de to kendte teenagere på tronen,
Caroline Mathilde og Christian 7. I løbet af ugen dykker vi sammen ned i historien om de to unge
regenters liv, mens de boede her i nordsjællandske i 1700-tallet og undersøger forskelle og ligheder med
livet som ung i Nordsjælland i dag.Dagens historiske vinkel bearbejdes i anden halvdel af dagen når vi
laver collager med udgangspunkt i historiske portrætter af de to unge kongelige kombineret med
nutidig billedstof. Undervejs skal vi på ture i Slotshaverne i Hørsholm og Hillerød og besøge museets
magasiner, vi skal drikke masser af varm chokolade (dronningens yndlingsdrik), prøve 1700-kjoler og
jakker, parykker og meget mere. Der er INGEN krav til hverken kreative evner eller at kunne
kongerækken - men er du nysgerrig på livet før og nu, så er sommerakademiet lige noget for dig!

Undervisere: Formidlingsinspektør Ingeborg Philipsen og designer Christina Bruun Olsson.

Tidspunkt: Hverdage i uge 27 (5. - 9. juli) kl.10-14

Medbring til aktiviteten: Vi kommer til at bevæge os en del rundt både i Hørsholm og på ture til
Hillerød, så et par gode travesko og tøj efter vejret er godt. Husk madpakke og drikkevarer til
frokostpausen.

Aldersgruppe: 7.-10. klassetrin / 13 - 18 år

Mødested:mandag og torsdag: i Hørsholm, Hørsholm Mølle, Ved Møllen 8; tirsdag og fredag: i Hillerød,
Undervisningslokalet i Museum Elværket, Frederiksgade 6; onsdag 7. juli tager vi sammen med toget til
København. Mødested og tidspunkt oplyses ved akademiets start. (fra Hørsholm tager vi til Holte Station
og mødes med holdet fra Hillerød, hvorfra vi kører sammen til KBH). Se mere på Museumns.dk

Antal deltagere: 8-10 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Hørsholm Egns Museum & UngiHørsholm Kontaktperson: Ingeborg Phliipsen

Mail: ibp@museumns.dk Telefon: 3044 6624

Tilmelding på ibp@museumns.dk eller 3044 6624

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 spille kampe og lære
slag og regler.

Der vil være små konkurrencer i løbet af ugen. 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!

Tidspunkt: Uge 30, Mandag d. 26 juli til fredag d. 30 juli
Aldersgruppe 11-15 år: kl. 12:00-14:00
Aldersgruppe 7-10 år: kl. 9:00-11:00

Medbring til aktiviteten: Almindelig idrætstøj, rene sko, en vanddunk og godt humør. Du kan låne en
ketcher, hvis du ikke selv har en.

Mødested: Badmintonhallen, Stadionalle 7D, 2960 Rungsted Kyst

Antal deltagere: 14-28 Pris for deltagelse: DKK 375

Arrangør: Hørsholm Badminton Klub Kontaktperson: Stig Jørnung

Mail: Stigsport@gmail.com Telefon: 2125 3809

AnsigttilAnsigtmedhistorien
-kreativhistorievedHørsholmEgnsMuseum/MuseumNordsjælland

Badminton
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Kom og byg dit eget rollespilssværd på Hørsholm Bibliotek. Rollespilsakademiet vil hjælpe dig i gang
med at bygge det sejeste sværd, som lige passer til dig.

At bygge sit eget rollespilssværd er noget ethvert barn kan lære på blot få timer. Selv mindre børn kan
hurtigt lave sværd, der både er flotte og holdbare.

Tidspunkt: Uge 31, onsdag den 4. august 2021 kl. 10.00-12.00

Aldersgruppe: 5-15 år Mødested: Hørsholm Bibliotek

Antal deltagere: 5-30 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Hørsholm Bibliotek Kontaktperson: Tina Seierø Wennerwald

Mail: tswe@horsholm.dk Telefon: 4849 5750

Capoeria er en kampkunst og udtryksform, der kombinerer kamp, dans, leg og akrobatik. Det er i sin
udførelse en dialog og et spil imellem to aktører eller kombattanter (capoeiristas), som kommunikerer
gennem bevægelse, omgivet af deltagere, som synger og spiller i en cirkel (roda) omkring dem.
Kommunikation kan afspejle alle de følelser, som vi kender fra almindelig sproglig kommunikation, og et
spil i rodaen kan derfor være alt fra legende og sjovt til alvorligt diskuterende.

Bag kampkunsten ligger en filosofi eller en livsopfattelse, hvor mennesker igennem capoeiraen, og
indenfor nogle uskrevne rammer, får kanaliseret deres daglige problemer, glæder, evner og personlighed
ud. For nogle en fritidsfornøjelse – for andre en livsstil.

Tidspunkt: Uge 27, mandag den 5. juli og Uge 30, mandag den 26. juli
Aldersgruppe 4-6 år: kl. 8-9
Aldersgruppe 7-10 år: kl. 9:30-10:30

Medbring til aktiviteten: deltagerne skal have gymbukser og en flaske vand og masser af energi og godt
humør

Mødested: Rungsted Skole , Stor Gymnastik

Antal deltagere: 5-25 Pris for deltagelse: DKK 250 (pris pr. gang)

Arrangør: Capoeira Hørsholm Kontaktperso: Armando Pereira de Souza

Mail: paodocecapoeira@hotmail.com Telefon: 5273 8260

Dance fitness er en kombination af dans og cardio træning. Det er sjov og effektiv måde at træne på –
selvfølgelig til god musik. Koreografien til dansene er fra middel til svær, men alle trinene brydes ned , så
alle kan være med. Du vil få pulsen op og have det sjovt samtidigt og musikken vil selvfølgelig også få
dig i rigtig godt humør. Du behøver ikke at have gået til dans før, men en fordel at du kan lide at
bevæge dig til musik.
Træningen beståt af 10 danse efterfulgt af styrketræning og udstrækning.

Tidspunkt: Uge 27 fra den 5. Juli til den 9. Juli, kl.10-12

Medbring til aktiviteten: Komme iført træningstøj og medbringe måtte, håndklæde og drikkedunk

Aldersgruppe: 13-18 år Mødested: Vallerød Skolen

Antal deltagere: 8-14 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Susanne Kallan

Mail: susanne.kallan@gmail.com Telefon: 6064 5174

Bygditegetsværd

Capoeira

DanceFitness
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4 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 det skal være sjovt at gå til sport, men vi vil også tage i
skoven og på standen hvis vejret tillader dette - og vandkampe på den store sæbefloorball bane vil også
være på programmet. Der vil også være en del fysisk aktivitet på bl.a. udendørs forhindringsbane, men
ikke sværere end alle kan være med.

Sommercamp 2021 i uge 31 er for dem som spiller floorball og dem der gerne vil prøve sporten, så tag
gerne din ven(ner) med fra skolen, som har snakket om det, men aldrig prøvet sporten.
SEJ CAMP T-SHIRT FRA NIKE ER INKLUDERET

Tidspunkt: Uge 31, mandag til torsdag, kl. 9-15 (hallen er åben i tidsrummet 8:30-15:30)
3 hold: Aldersgruppe 5-7 år:

Aldersgruppe 8-9 år
Aldersgruppe 10-11 år

Medbring til aktiviteten: Praktisk tøj til ude og inde - gummisko, shorts og t-shirt.+ madpakke.
OBS!! Torsdag er der grill (ingen frokost med)

Mødested: Rungstedhallen/Hørsholmhallen (nærmere info når vi nærmer os)

Antal deltagere: 5-30 Pris for deltagelse: DKK 695

Arrangør: Rungsted Hørsholm Floorball Klub Kontaktperson: Stephan Grey

Mail: rhfk@outlook.dk Telefon: 2121 6287

Så inviterer Rungsted Hørsholm FK til årets garanteret sjoveste pige floorball Sommercamp i uge 31.
Alle piger er velkomne til 4 sjove og hyggelige dage, med masser af floorball, øvelser, kampe og
konkurrencer. Der vil være fysiske aktiviteter på og udenfor banen, men også en masse sjov og socialt
samvær. Både nybegyndere og øvede er velkommen – alle kan være med, så hiv endelig veninden ’der
gerne vil men aldrig har spillet’ med, der er plads til alle!

Klubbernes erfarne ungdoms- og seniortrænere arrangerer ugen, hvor det primære fokus er floorball i
hyggeligt samvær, med andre sportsaktive på egen alder.
Prisen inkluderer begynderstav til nye spillere, camp-trøje, frugt, og en masse sjove og anderledes
oplevelser.

Tidspunkt: Uge 31, mandag til torsdag, kl. 9-15 (hallen er åben i tidsrummet 8:30-15:30)
3 hold: Aldersgruppe 5-7 år:

Aldersgruppe 8-9 år
Aldersgruppe 10-11 år

Medbring til aktiviteten: Praktisk tøj til ude og inde - gummisko, shorts og t-shirt.+ madpakke.
OBS!! Torsdag er der grill (ingen frokost med)

Mødested: Hørsholmhallen/Gymnasiet/Usserød Skole (nærmere info når vi nærmer os)

Antal deltagere: 5-30 Pris for deltagelse: DKK 695

Arrangør: Rungsted Hørsholm Floorball Klub Kontaktperson: Stephan Grey

Mail: rhfk@outlook.dk Telefon: 2121 6287

Floorballcamp - forfriskedrenge Floorballcamp -kunforpiger
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På dette hold dykker vi ned i fotografiet og hvordan vi kan formidle historier igennem dette. Vi kommer
til at kigge på forskellige genrer og stifte bekendtskab med det fotografiske sprog. I løbet ad denne uge
skal vi tage en masse billeder, som vi evaluerer løbende, og til sidst ender ud med en flot billedserie.
Mit navn er Mads Joakim Rimer Rasmussen. Jeg er uddannet Fotojournalist og arbejder til daglig som
Fotograf for dagblade og diverse kunder. Jeg glæder mig til at undervise nysgerrige og oplagte elever på
dette hold.
I kan se mit arbejde på min hjemmeside www.madsjoakim.com.

Tidspunkt: Uge 31, mandag til fredag, kl. 12-15

Medbring til aktiviteten: Kamera (smartphone med kamera fungerer) og computer.

Aldersgruppe: 13-18 år Mødested: mere info når vi nærmer os

Antal deltagere: 4-12 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Mads Joakim Rimer
Rasmussen

Mail: mads_joakim@hotmail.com Telefon: 4052 9007

Vil du gerne lære at male og tegne graffiti? Så er vores kursus lige noget for dig.. Meld dig til og lær om
teknikkerne bag graffiti, hvordan man opbygger bogstaver, arbejder med farver og meget mere. Du
kommer til at være en del af hele processen, og vi afslutter med et større synligt projekt, som vil være
synligt i bybilledet.. det vil ikke blive kedeligt,
Undervisningen er af den danske graffiti maler Mikael Fly, som har malet graffiti i 20 år, og undervist i
street art de sidste 6 år, så kom glad og få chancen for at lære noget nyt, have det sjovt og måske få
nogle nye venner.

Tidspunkt: Uge 30, mandag til fredag, kl 12.30 til 14.30

Medbring til aktiviteten: Tøj der kan tåle lidt maling og godt humør.

Aldersgruppe: Fra 13 år Mødested: Ved Kokkedal kirke
- Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm

Antaldeltagere: 8-10 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Mikael Fly Pedersen

Mail: Flypedersen@yahoo.dk Telefon: 2097 5959

I Ju Jitsu lære man at forsvare sig (Selvforsvar) hvis det bliver nødvendigt. Ju Jitsu er også en Kampsport
hvor man kan deltager i nationale og internationale turneringer.

Tidspunkt: Uge 26, mandag til fredag fra 10.00 til 11.30
Uge 31, mandag til fredag fra 10.00 til 11.30

Medbring til aktiviteten: Løst tøj med lange ærmer og bare fødder.

Aldersgruppe: 7-15 år

Mødested: Rungsted Skole, Samlingssalen, Øster Stationsvej 1 a

Antal deltagere: 12-24 Pris for deltagelse: DKK 150

Arrangør: Juku Ryu Ju Jitsu klub Kontaktperson: Hans Demant

Mail: hdjukuryu@webspeed.dk Telefon: 2078 8435

Fotografi

Graffitiogstreetart
JuJitsu/Selvforsvar/Kampsport
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Karate for begyndere.
Kom og vær med til shotokan karate. Vi lærer nogen af de vigtigste karateteknikker, lidt om hvordan
man skal gebærde sig i en Dojo, får rørt os en masse, og så har vi det sjovt sammen.

Tidspunkt: Uge 26, mandag 28. juni til og med torsdag 1. juli kl. 9-12

Medbring til aktiviteten: løstsiddende tøj, sko til udendørs aktiviteter, drikkedunk og en snack til
formiddagspausen.

Aldersgruppe: 7-12 år

Mødested: Usserød skole, lille gymnastiksal

Antal deltagere: 12-25 Pris for deltagelse: DKK 450

Arrangør: Hørsholm Karateklub Kontaktperson: Camilla Wright

Mail: formand@horsholmkarate.dk Telefon: 3077 7453

Sommerudflugt til Frederiksdal, hvor vi skal leje kanoer og padle ca. 3 timer på Mølleåen.
En dag med masser af skønne naturoplevelser, luft, motion og socialt samvær. Vores medbragte mad og
drikke nydes et hyggeligt sted ved søbredden.
På gensyn Anne, Susanne

Tidspunkt: Uge 26 torsdag d. 2. juli, kl. 10.00- ca. 15.30 Aldersgruppe: 13 -17 år
Uge 28 onsdag d. 14. juli, kl. 10.00- ca. 15.30

Medbring til aktiviteten: Pragts tøj efter vejret, madpakke og drikkevarer til eget brug.

Mødested: Busstoppestedet ved Hørsholm midtpunkt overfor Q8 tanken kl. 10.00

Antal deltagere: 8-16 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Anne Bentzen

Mail: Annebentzen.ab@gmail.com Telefon: 4018 1406

Kom og lær dyrene at kende, der bliver mulighed for at se, rør og
smage på dyrene. Der er også store chancer for at se hvordan dyrene
ser ud indvendigt og lærer om hvorfor dyrene ser ud som de gør.
Få svar på spørgsmål som:

Hvordan kan man se hvor gammel en haj er?
Hvorfor en kulmule hedder en kulmule.
Hvordan laver muslinger perler.
Hvordan er det at være havdyr i dag.

Der vil være mulighed for at vinde naturpræmier ved den spræl-levende fiskedam. Der vil være vand
og friske fiskefrikadeller til deltagerne.

Tidspunkt: Uge 28. Lørdag 17. Juli Aldersgruppe: fra 6 år
Hold 1: Kl.10 -12
Hold 2: Kl. 14 -16

Specielle krav: Børn som ikke kan svømmer eller er under 10 år skal følges med en voksen pga.
sikkerhedsmæssige årsager omkring havnebassinet.

Mødested: Vi mødes på udeområdet omkring butikken Kajens fisk og vildt på Rungsted Havn.

Antal deltagere: 15-30 Pris for deltagelse: DKK 150

Arrangør: Naturhelten & Kajens fisk og vildt Kontaktperson: Mireille Segato van Berkel

Mail: naturvejleder@naturhelten.dk Telefon: 4143 5242

KanoturpåMølleåen

Kenddithavogdyrene
-komogsmag

Karate
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Har du en mesterkok gemt i dig? Hvis du gerne vil udfordre dig selv indenfor madlavning, dit kreative
håndværk, smagsoplevelser og samarbejde med folk du måske ikke kender, er dén her kokkeskole lige
noget for dig.
Vi sætter niveauet lidt op og udforsker kendte eller nye ting i madens verden, dine køkkenkundskaber
og laver en masse lækre måltider.
Hver dag spiser vi i fællesskab dagens retter og taler om vores oplevelser i køkkenet.

Tidspunkt: Uge 30. Mandag den 26/7 til torsdag den 29/7 klokken 10.00-14.00

Medbring til aktiviteten: Medbring lysten til at lære at lave god mad, godt humør og appetitten til at
spise lækker frokost hver dag. Du må meget gerne tage dit eget forklæde med. Hvis du har langt hår,
skal håret være sat op.

Aldersgruppe: 12 år og op

Mødested: Skolekøkkenet på Hørsholm skole, Selmersvej 6

Antal deltagere: 8-12 Pris for deltagelse: DKK 200

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Pernille Trap

Mail: pernille.trap@hotmail.com Telefon: 2782 5978

Har du lyst til at være kreativ, så kan du og en voksen komme op på biblioteket og male sten og lave
perleplader!
Lørdag den 3. juli laver vi perleplader. Du kan komme enten fra kl. 10-11.15 eller fra kl. 11.30 - 12.45. Vær
opmærksom på hvilket tidspunkt du tilmelder dig, så du ikke kommer forgæves.
Lørdag den 10. juli maler vi på strandsten. Du kan komme enten fra kl. 10-11.15 eller fra kl. 11.30 - 12.45.
Vær opmærksom på hvilket tidspunkt du tilmelder dig, så du ikke kommer forgæves.

Tidspunkt: Uge 26: lørdag den 3. juli 2021 kl. 10 - 11.15 og 11.30 - 12.45
Uge 27: lørdag den 10. juli 2021 kl. 10 - 11.15 og 11.30 - 12.45

Aldersgruppe: 4-11 år

Specielle krav: Børn under 9 år skal komme i selskab med en voksen.

Mødested: Hørsholm Bibliotek, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Antal deltagere: 1-20 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Hørsholm bibliotek Kontaktperson: Sophie Langgaard

Mail: scla@horsholm.dk Telefon: 4849 5750

KokkeskolemedP.Trap KreaværkstedermedSimone
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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.
I skal også svinge malerpenslen på jeres helt eget malerlærred, og lave et farverigt sommermaleri.
Vi skal lade os inspirere af spændende kunstnere, former, farver og ikke mindst årstiden.
Den sidste dag skal vi også spise kage, spille spil og hygge os.
Det er jo sommerferie ;)

Tidspunkt: Uge 26, mandag 28. juni til torsdag den 1. juli, kl. 9.00 - 14.00
Uge 27, mandag 5. juli til torsdag den 8. juli, kl. 9.00 - 14.00
Uge 31, mandag 2. august til torsdag den 5. august, kl. 9.00 - 14.00

Medbring til aktiviteten: Godt humør, lækker madpakke, drikkedunk og tøj der må males i. Materialer
og eftermiddags frugt er inklusiv.

Aldersgruppe: 8-14 år / 2.- 8. Klasse

Mødested: Frennehus (den gamle politistation), Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm

Antal deltagere: 8-11 Pris for deltagelse: DKK 1.250

Arrangør: Hørsholm Kunstskole Kontaktperson: Maria Hornshøj

Mail: horsholmkunstskole@gmail.com Telefon: 2986 8281

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

Tidspunkt: Uge 30, tirsdag den 27. juli kl. 14-15, onsdag den 28. juli kl. 14-15, torsdag den 29. juli kl. 14-15

Medbring til aktiviteten: 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.
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. (hal 1)

Antal deltagere: 10-60 Pris for deltagelse: DKK 200

Arrangør: Hørsholm Kunstskøjteløber Forening Kontaktperson: Henrik Skovlund

Mail: hsk@ventas.dk Telefon: 4096 8810

Kunstskoleforbørn Læratståpåskøjter
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Kom og lav en video om vandets kredsløb.

I "Stop motion workshoppen" arbejdes der kreativt med at kigge på vandets kredsløb. Vi skal klippe og
klistre og selvfølgelig filme. For hvordan virker vandets kredsløb? Og hvor kommer vandet egentlig fra?
Hvilken farve har vand – og hvad vejer en sky? Vi skal vise hele processen som en film. Hvor kompliceret
du vil beskrive det er helt op til dig!

Tidspunkt: Uge 27, torsdag d. 8. juli, kl. 9.00-13.00

Aldersgruppe: 8-12 år

Mødested: Hørsholm Bibliotek, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Antal deltagere: 5-18 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Hørsholm Bibliotek Kontaktperson: Kristina Krabbe Oksen

Mail: krko@horsholm.dk Telefon: 4849 5750

Du vil på dette forløb blive undervist i både teori om makeup og påsætning af makeup. Du lærer
teknikker om vedligeholdelse af negle. Desuden lærer du at påsætte neglelak på nye og anderledes
måder.

Tidspunkt: Uge 26, 28. juni til d. 1. juli, kl. 10-14

Aldersgruppe: 13-18 Mødested: mere info når vi nærmer os

Antal deltagere: 8-20 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: UngIHørsholm Kontaktperson: Maram Mahmoud

Mail: marm@horsholm.dk Telefon: 2164 4265

Legoglærmedhistoriefortælling
ogstop-motion
- sammenmedCoboStories!

Makeupognegle Kom og vær kreativ, når Elina fra ”The Wild Hearts” igen gæster Hørsholm bibliotek med sine lækre
økologiske ”Wild Heart” modellervoks og tilbehør.

Der er lagt op til en formiddag med skøn underholdning, som sætter gang i fantasien og skærper børns
evner til at skabe noget med deres hænder.

Vi afholder tre workshops med ens indhold – første kl. 10, anden kl. 11 og tredje kl. 12. Husk at se godt
efter, hvilken du tilmelder dig. Børn i alle aldre og deres voksne er velkomne.

Tidspunkt: Uge 31:,tirsdag den 3. august 2021 kl. 10.00 – 10.45, 11.00-11.45 og 12.00 – 12.45

Aldersgruppe: 3-100 år

Specielle krav: Børn under 9 år skal komme i selskab med en voksen. Det er kun børn der kræver
tilmelding.

Mødested: Hørsholm Bibliotek, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Antal deltagere: 5-20 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Hørsholm bibliotek Kontaktperson: Camilla Lyngby Bärlund

Mail: clb@horsholm.dk Telefon: 4849 5750

Modellervoksworkshop
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Nomerne workshoppen er en blanding af aktiviteter, undervisning og underholdning. Vi starter med en
Nomer-quiz, for at alle lærer Nomerne at kende. Derefter er der farvelægning og tegning, hvor børnene
lærer at tegne en nom helt selv – og til sidst hjælper alle med at finde på en uhyggeligt monster til den
næste Nomer-bog.

Tidspunkt: Uge 26, tirsdag den 29. juni 2021 kl. 10.00 - 10.45

Aldersgruppe: 5-9 år Mødested: Hørsholm Bibliotek

Antal deltagere: 5-25 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Hørsholm bibliotek Kontaktperson: Sophie Langgaard

Mail: scla@horsholm.dk Telefon: 4849 5750

NomerworkshopmedJanKjær

Er du vild med dans sang og drama så er denne camp lige noget for dig.
Vi gir den gas med forskellige sjove teater aktiviteter dagen lang, men der blir´ selvfølgelig også tid til
masser af lejrhygge med bål snobrød og natløb.
Kom og mærk det fede fællesskab som teater giver. Den perfekte afslutning på sommerferien!

Tidspunkt: Uge 31
Vi mødes tirsdag den 3. august, kl.14
Du skal hentes igen fredag d. 6 August kl.12

Medbring til aktiviteten: Praktisk tøj til ude og inde, som er godt at bevæge sig i. Derudover medbring:
Sovepose/ dyne; lagen; viskestykke; 75 kr til slikbod; lommelygte; toiletsager; drikkedunk.

Aldersgruppe: 8-16 år / 2 -9 klasse

Specielle krav: Man skal kunne sove ude. Ellers er man velkommen til at blive hentet og bragt hver dag.

Mødested: Absalonhus, Fredstoftevej 5, 2980 Kokkedal

Antal deltagere: 15-30 Pris for deltagelse: DKK 1.600

Arrangør: Nordisk Sceneskole Kontaktperson: Marie Bo

Mail: info@nordisksceneskole.com Telefon: 2759 3527

NordiskSceneskole
Summercamp

På en helt enkel hjemmelavet perlevæv kan du lave fine armbånd i dine yndlingsfarver. På denne
workshop kan du væve et armbånd med fem rækker rocaiperler. Du bestemmer selv farver og mønster,
men du kan også få hjælp til det. Du lærer at lave en fin afslutning. Vi afholder to workshops med
samme indhold.

Tidspunkt: Uge 27 Workshop 1: mandag den 5. juli 2021 kl. 10.00-12.00
Workshop 2: mandag den 5. juli 2021 kl. 13.00-15.00

Aldersgruppe: Fra 10 år Mødested: Hørsholm Bibliotek

Antal deltagere: 5-10 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Hørsholm bibliotek Kontaktperson: Camilla Lyngby Bärlund

Mail: clb@horsholm.dk Telefon: 4849 5750

Perlevæv
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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.

Tidspunkt: Uge 28 mandag til fredag kl. 9-12
Uge 30 mandag til fredag kl. 9-12

Medbring til aktiviteten: Medbring gummistøvler, og evt. sikkerhedsgodkendt cykel- eller ridehjelm
(ridehjelm kan lånes hos os). Tag gamacher, træningsbukser eller lign. med.

Aldersgruppe: fra 7. år

Mødested: Rytterstuen, Hørsholm Rideklub, Gøgevang 83, 2970 Hørsholm

Antal deltagere: 7-16 Pris for deltagelse: DKK 800

Arrangør: Hørsholm Rideklub Kontaktperson: Lone Marie Thomsen

Mail: rideklub@horsholm-rideklub.dk Telefon: 5217 8517

På dette hold træner vi psykisk og fysisk selvforsvar. Vi træner en masse basis selvforsvarsteknikker, får
sved på panden, pulsen op, griner og har to gode dage sammen. Du vil prøve forskellige slag, spark,
frigørelser, pudetræning osv.

Mød op i sportstøj, hav en madpakke med og en drikkedunk.

Tidspunkt: Uge 26, tirsdag den 29. og onsdag den 30. juni, kl. 10-14 begge dage

Medbring til aktiviteten: sportstøj, madpakke og drikkedunk

Aldersgruppe: 13-18 år Mødested: mere info når vi nærmere os

Antal deltagere: 8-12 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Eva-Andrea V. Erichsen

Mail: eva_vogelgesang@hotmail.com Telefon: 2714 9437

Ridningogomgangmedheste

Selvforsvarscampforpiger

Vil du lære at køre på skateboard, så er chancen her nu. Skateboard skolen er fra 13 år og opefter og det
er selvfølgelig både for piger og drenge. Det betyder ikke noget at du aldrig har stået på et skateboard
før. Det kommer du til at lære.

Kan du allerede skate er du selvfølgelig også velkommen, da det handler om at have det sjovt, skate en
masse, og måske få nogle nye venner.

Så kom og skate med os.

Skateboard instruktøren Mikael Fly har selv stået på skateboard det meste af sit liv og har en bred
indsigt i den danske skateboard scene.

Tidspunkt: Uge 30, mandag til fredag kl. 10-12

Medbring til aktiviteten: Skateboard, hjelm, sikkerhedsudstyr, drikkelse og godt humør.

Aldersgruppe: Fra 13 år

Mødested: Hørsholm skatepark, Stadionalle 5, 2960, Rungsted Kyst.

Antal deltagere: 4-10 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Mikael Fly Pedersen

Mail: Flypedersen@yahoo.dk Telefon: 2097 5959

Skateboardskole
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Hvis du er vild med Pippi, Harry Potter eller Nomerne, så kan du nu tage på skattejagt i Slotshaven, når
det passer dig. Vi har lagt tre litterære skattejagter ud til børn og barnlige sjæle, der elsker fælles
oplevelser, en god gåtur og en god litteratur quiz.

Sådan gør du:
Du skal downloade appen "Woop" til en Smart Phone, hvor du har internetadgang. Du kan logge ind
som gæst, men du bliver nødt til at give appen adgang til din lokalisering, for at du kan se
skattejagterne (privatlivspolitik til appen Woop findes herunder).

Gå ned til alléen ned mod Hørsholm kirke.
Åben appen
Tryk på "Jagt" og giv adgang for at appen må bruge din placering.
Nu vil du se skattejagter i dit område. De skattejagter vi har lagt, hedder altid noget med Biblo.
God tur!

Tidspunkt: Uge 26 - 31

Medbring til aktiviteten: Mobiltelefon med adgang til internettet og med Woop-app installeret.

Aldersgruppe: 0-100 år

Specielle krav: Ruterne er mellem 2 og 4 km lange

Startsted: Hørsholm kirke Antal deltagere: 1-300

Pris for deltagelse: gratis - kræver igen tilmelding

Arrangør: Hørsholm bibliotek Kontaktperson: Tina Seierø Wennerwald

Mail: tswe@horsholm.dk Telefon: 4849 5750

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!

Tidspunkt: Uge 30, mandag d. 26. juli, tirsdag d. 27. juli og onsdag d. 28. juli, kl. 10.00 - 14.00 alle dage

Medbring til aktiviteten: Almindeligt idrætstøj – efter vejrudsigten. Eget softballudstyr må gerne
medbringes.
Husk madpakke, drikkevarer mm.

Aldersgruppe: 10-15 år

Mødested: Softballbanen i Hørsholm Idrætspark, Stadionalle 11, bag ved kunststofbanerne midt i
Idrætsparken.

Antal deltagere: 10-30 Pris for deltagelse: DKK 375

Arrangør: Hørsholm Baseball Softball Klub Kontaktperson: Jens Terkelsen

Mail: jensterkelsen44@gmail.com Telefon: 2635 9360

Skattejagt iSlotshaven

Softball
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Hvis du går i 0. til 4. klasse og gerne vil være sammen med andre børn og prøve en masse nye ting af, så
er spejder lige noget for dig. I uge 27 kan du være med til at lave bål, lære at snitte med en kniv, lære
naturen bedre at kende, samt at have det sjovt. Så er du klar til at lære, lege, have det rigtig sjovt og få
nye venner? Så kom og prøv at være sammen med spejderne i Bent Byg Gruppe i uge 27.

Tidspunkt: Uge 27, mandag den 5. juli til og med fredag d. 9 juli, kl 10:00 - 14:00

Medbring til aktiviteten: 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. 0.-4.klasse

Mødested: Spejderhytten, Firhusvej 8, 2970 Hørsholm. Bemærk: Ingen parkering på Firhusvej, der kan
parkeres på Skovvænget eller Søvang (Der er også adgang til hytten via Søvang).

Antal deltagere: 25-35 Pris for deltagelse: DKK 650,00

Arrangør: Byg Spejdergruppe Kontaktperson: Ole Lentz

Mail: Olelentz@gmail.com Telefon: 2116 0172

SpejderForEnUge

Sommerbogen" er børnebibliotekernes læsekampagne for børn og unge mellem 6 og 15 år, hvor børnene
læser og er med i de sjove læseudfordringer i deres sommerferie.
Helt som I kender det fra tidligere, skal børnene læse 3 bøger i deres ferie for at få mulighed for at vælge
en fin bogpræmie.
For at være med skal børnene:

Børnene henter et udfordringsark på biblioteket.
Børnene læser 3 bøger og løser mindst 10 af læseudfordringerne.
Børnene udfylder de 3 korte anmeldelseskort, der er på bagsiden af udfordringsarket.
Børnene afleverer de 3 udfyldte udfordringsark på biblioteket

– og her hos os på Hørsholm Bibliotek modtager du en super, duper, fantastisk, cool og spritny bog til din
egen bogreol.

At deltage i "Sommerbogen" kræver ingen forberedelse. Børnene kan på egen hånd komme forbi os på
biblioteket, hvor vi vil hjælpe dem med at finde nogle gode bøger. Vi kan også vise børnene, hvordan
man bruger Ereolen Go!, der er børnenes bibliotek online.

Tidspunkt: Uge 24 til og med uge 33

Aldersgruppe: 6-15 år Tilmelding: Hørsholm Bibliotek -
Børneudlånet

Antal deltagere: 1-300 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Hørsholm bibliotek Kontaktperson: Kristina Krabbe Oksen

Mail: krko@horsholm.dk Telefon: 4849 5750

Sommerbogen
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Hele sommerferien (uge 28-30) vil der være streetfloorball på en stor udendørsbane i idrætsparken
mandag til fredag kl. 12-16.
Vi spiller og hænger ud ved bane, hvor instruktører/ledere fra Rungsted-Hørsholm FK viser hvordan man
spiller floorball. Hver dag kl. 15-16 afholdes en lille turnering for alle der vil være med, hvor vi deler hold
ud fra aldersgrupper.

Der vil også være en masse konkurrencer og sjov og det kræver ingen tilmelding, og man kommer bare
"dumpende" som det passer ind..
Til de 30 første der tilmelder sig via sommerferieaktiviteten får en stav/bold til 150 kr. (normalpris 350
kr.) som er tilpasset den enkelte. (staven kan afhentes ved bane i hele perioden)

Ved regnvejr aflyses det via klubbens facebook.

Tidspunkt: Uge 28-30, mandag til fredag kl. 12-16

Medbring til aktiviteten: Vi har udstyr der kan lånes, så et par gummi sko og tøj efter vejret

Aldersgruppe: 8-12 år

Mødested: Idrætsparken, stadion alle 5, 2960 Rungsted kyst

Antal deltagere: 5-50

Pris for deltagelse: gratis - de 30 første tilmeldte kan købe stav/bold til DKK 150,00

Arrangør: Rungsted Hørsholm Floorball Klub Kontaktperson: Stephan Grey

Mail: rhfk@outlook.dk Telefon: 2121 6287

Streetfloorball
- fordrenge&piger8-12år

Hvis du kunne tænke dig at lære en masse tegne- og maleteknikker, fordybe dig, hygge dig, og få en
masse konstruktiv feedback for dine værker, så du kan blive ved med at udvikle dig, så er dette hold
lige noget for dig!

På holdet vil du blive præsenteret for forskellige teknikker både inden for tegning og maleri og deres
forskellige medier. Vi vil primært arbejde med portrætter og have kroppen som motiv som
udgangspunkt.

Den første dag vil jeg meget gerne høre, hvis I har bestemte ønsker til noget, og så vil jeg starte med at
fortælle jer lidt om, hvad vi skal lave de følgende dage. Vi starter med at arbejde med portrættegning.
Du vil blandt andet blive præsenteret for, hvordan man bygger et portræt op, og hovedets anatomi. I
arbejdet med anatomi, vil du få en bedre forståelse for ansigtets proportioner og hvordan skyggerne
placerer sig i ansigtet. Vi vil arbejde med forskellige blyantsteknikker, gråtoneskala osv. Du vil blive
præsenteret for, hvordan andre kunstnere arbejder med portrætter, og måske får du noget inspiration
fra dem også. Efterfølgende skal vi afprøve maling. Du vil her få mulighed for at afprøve forskellige
teknikker for at skabe dybde og skygger i billedet. Vi gemmer dine værker, så vi kan følge din udvikling
gennem ugens løb.

Holdet er målrettet for alle, både hvis du har erfaring med at tegne eller male, eller hvis du er helt
nybegynder. Jeg sørger for, at du får hjælp ud fra det niveau, du er på. Vi sammenligner ikke efter
talent, eller hvor god du er til at tegne. Det vigtigste er, at du får mulighed for at fordybe dig og få
feedback på dine værker, så du kan blive ved med at udvikle dig.

Tidspunkt: Uge 28, mandag-fredag kl. 10:30-13:30

Medbring til aktiviteten: I må meget gerne tage tøj på, hvor det ikke gør så meget, hvis der kommer en
klat maling på. Der vil selvfølgelig være blyanter, men du må også medbringe dit eget penalhus.
Hvis I har en A3-mappe, Så tag den endelig med. :-)

Aldersgruppe: 13-18 år Mødested: mere når vi nærmere os

Antal deltagere: 8-15 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Cecilie Lund-Rasmussen

Mail: cecilielundrasmussen@hotmail.dk Telefon: 2896 0526

Tegningogmaleri
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Kom og prøv tennissportens mange glæder.
Hørsholm Rungsted Tennisklub sørger for en fed uge (mandag-fredag) med masser af aktiviteter for de
tilmeldte.
Dagene vil være fyldt med masser af tennis, sportsaktiviteter, fysisk træning og sociale aktiviteter, hvor
fokus på udvikling, samarbejde, holdånd, glæde og motivation er i højsædet.

Fredag er den store turnerings & vandkampsdag.

Alle deltagere får en fed camp t-shirt.

Alle interesserede vil efter endt camp modtage et tilbud om at blive medlem af klubben og fortsætte på
tennistræningen i klubben efter sommerferien. Vores største drøm er at alle stifter bekendtskab med
tennissporten på en sjov måde hvor kammeratskabet er i fokus.

Tidspunkt: Uge 26, mandag d. 28. juni til fredag d. 2. juli kl. 9:00-15:00
Uge 31, mandag d. 2. august til fredag d. 6. august kl. 9:00-15:00

Børnene kan afleveres mellem kl. 8.00 og 9.00 og hentes igen mellem kl. 15.00 og 16.00

Medbring til aktiviteten: Tøj til at træne i, drikkedunk samt ketcher hvis du har en, ellers kan du låne en
ketcher af os, husk også en sund madpakke, solcreme og godt humør.
Frokost alle ugens dage kan tilkøbes - info om dette sendes ud senere til alle deltagere.

Aldersgruppe: 6-15 år (2015-2005)

Mødested: Terrassen ved Scanomat-hallen - Stadionallé 9, 2970 Rungsted Kyst

Antal deltagere: Ingen begrænsninger Pris for deltagelse: DKK 1.195,00

Arrangør: Hørsholm Rungsted Tennisklub Kontaktperson: Michael Rasmussen

Mail: michael@hrt-tennis.dk Telefon: 4576 5400

Tennis

Tag med til en dejlig aktiv og sjov dag fuld af udfordringer i trætoppene.
Vi skal til tops i Havreholm Aktivitetspark, der har 4 i forskellige sværhedsgrader samt et 208 m langt
enkeltstående svæv. Der er mulighed for at klatre i 1 til 16 meters højde. Parken har det nyeste
sikkerhedsudstyr, så du altid kan være sikker, når du klatrer.
Parken har egen kiosk med mulighed for køb af is, kaffe, te, vand og sodavand.

Tidspunkt: Uge 26 fredag d. 2/7 kl. 9.30- ca. 15.30
Uge 28 tirsdag d. 13/7 kl. 9.30- ca. 15.30

Medbring til aktiviteten: Praktisk tøj der er er til at bevæge sig i, men dog ikke sider for løst, og et par
gode sko der sidder fast på fødderne. En god madpakke og drikkevarer

Aldersgruppe: 13 -18 år Mødested: Kokkedal Station kl. 9.30

Antal deltagere: 8-16 Pris for deltagelse: gratis

Arrangør: Ung i Hørsholm Kontaktperson: Anne Bentzen

Mail: Annebentzen.ab@gmail.com Telefon: 4018 1406

Vi sejler vandskiture, når vejret tillader det, ellers 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. Ved tilmelding bliver du automatisk medlem af Rungsted Kyst
Vandskiklub. Dine forældre bedes underskrive en indmeldelsesblanket før vandski-camp, som vilblive
tilsendt din mailadresse. Se mere på www.vandski.net

Tidspunkt: Uge 27, mandag d. 5. juli til onsdag d. 7. juli
Du kan kun tilmelde dig ét hold: Hold 1: kl. 9:00 til 12:30 (15 deltagere)

Hold 2: kl. 12:30 til 16:00 (10 deltagere)

Medbring til aktiviteten: Badetøj (Eventuelt egen våddragt); Håndklæde; Madpakke; Godt humør :-)

Aldersgruppe: Fra 11 år og opefter

Specielle krav: Du skal kunne svømme 200m uden pause.

Mødested:: Rungsted Kyst Vandskiklub, Havnen 3, 2960 Rungsted

Antal deltagere: 10-15 per hold Pris for deltagelse: DKK 500,00

Arrangør: Rungsted Kyst Vandskiklub Kontaktperson: Mads Kjær Mortensen

Mail: kjaermortensen@hotmail.com Telefon: 3025 0818

TurtilHavreholmklatrepark

Vandski

https://www.vandski.net

