
 
 

For alle børn og unge i Rudersdal
0. klasse – 9. klasse
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Velkommen til programmet for sommerferie-
aktiviteter i Rudersdal Kommune 2017. 

Aktiviteterne er tilrettelagt og gennemføres af 
kommunens foreninger og kulturinstitutioner i 
samarbejde med Rudersdal Kommune.

Sommerferieaktiviteterne er for børn og unge,  
der bor eller går i skole i Rudersdal Kommune.  
Der er aktiviteter for alle – fra 0. klasse til 9. klasse.

Der er deltagerbetaling på de fleste aktiviteter.

Sommerferieaktiviteterne er sjove, lærerige og 
spændende oplevelser for børn og unge i deres 
sommerferie. Der er noget for alle, uanset om man 
er til udendørs – eller indendørs aktiviteter.

Aktiviteterne gør det muligt at afprøve nye 
interesser, at stifte bekendtskab med de lokale 
foreninger samt at få nye venner på tværs af skoler 
og klassetrin.

AKTIV SOMMER FOR 
ALLE BØRN OG UNGE I RUDERSDAL
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ELEKTRONISK PROGRAM
Programmet udkommer i en digital version.
Forrest i programmet finder du en ugeoversigt og en 
målgruppeoversigt. Ved at klikke på holdene i oversigterne 
kommer du direkte til de enkelte holdbeskrivelser.  
Herfra kan man også klikke sig videre til 
tilmeldingssiderne hos udbyderne af aktiviteterne.

HVORNÅR?
Der er aktiviteter i alle sommerferieugerne 26-31.

TILMELDING
Tilmeldingen åbner tirsdag den 9. maj kl. 18.00 på
rudersdal.dk/temaer/aktivsommer2017.

Sommerferieaktiviteterne er populære, så vær klar,  
når tilmeldingen åbner.

Bemærk, at ved flere aktiviteter skal tilmelding ske 
direkte hos arrangøren. Her kan tilmeldingsfristerne være 
anderledes.

Læs mere om, hvordan man tilmelder sig under  
Praktisk info.

https://www.rudersdal.dk/temaer/aktivsommer2017


3

UGEOVERSIGT
Badminton
1.-9. klasse

Badminton til alle aldre
2.-8. klasse

DIY til dit værelse
3.-7. klasse

Fodboldskolen Birkerød 2017
årgang 2002-2010

Friluftscamp i Norge
13-17 år

Hotte mandage
7 år op opefter

Rollespil med Eventyrridderne
2.-6. klasse

Selvforsvar – Karate
2.-9. klasse

Selvforsvar for piger
2.-9. klasse

Skatepark
Alle

Sommerbogen 2017
7-14 år

Sommermad og gode kager
3.-7. klasse

Spænd buen – og stryg
Afsluttet 1.-3. klasse

Summercamp yoga m.m.
3.-6. klasse

Teater
3.-6. klasse

TennisCamp
0.-8. klasse

Tryk og aftryk
2.-6. klasse

Vedbæk Tennis Sommerlejr
0.-9. klasse

Yoga for børn og unge
4.-9. klasse

 Klik på det hold, 
du vil vide 
mere om... 

uGE 26
Badminton og leg
3.-6. klasse

Begyndersejlads
3.-9. klasse

Hotte mandage
7 år og opefter

Scratch – programmering for 
børn
8-14 år

Sommerbogen 2017
7-14 år

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

uGE 29
Begyndersejlads
3.-9. klasse

Hotte mandage
7 år og opefter

Racketloncamp
6-18 år

Sommerbogen 2017
7-14 år

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

Adventure Camp
1.-5. klasse

Badminton til alle aldre
2.-8. klasse

Begyndersejlads
3.-9. klasse

Familie Sommer Camp
Børn og voksne

Hotte mandage
7 år og opefter

Junior Sommer Camp
6-16 år

RBK Fodbold Camp
Årgang 2007-2010

Sommerbogen 2017
7-14 år

Sommerdans
3.-7. klasse

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

Springgymnastik
0.-6. klasse

>

uGE 27 uGE 28
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UGEOVERSIGT
 Klik på det hold, 

du vil vide 
mere om... 

uGE 30 uGE 31 (fortsat)
Begyndersejlads
3.-9. klasse

Familietennis Camp
Børn fra 8 år og voksne

Hotte mandage
7 år og opefter

Ridning og hestepleje
2.-7. klasse

Sommerbogen 2017
7-14 år

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

Windsurfing
5.-9. klasse

Amerikansk fodbold
3.-7. klasse

Badminton
1.-9. klasse

Badminton til alle aldre
2.-8. klasse

Begyndersejlads
3.-9. klasse

BSV’s Fodbold Sommer Camp
årgang 2003-2011

Byg dit eget skateboard
4.-9. klasse

Familie Sommer Camp
Børn og voksne

Fodboldskolen Birkerød 2017
årgang 2002-2010

ForfatterCamp
10-14 år

Fotoleg og collage
3.-6. klasse

Hotte mandage
7 år og opefter

Junior Sommer Camp
6-16 år

Ridning og hestepleje
2.-7. klasse

Ridning og hygge med hest
0.-9. klasse

Selvforsvar – Jujitsu
2.-9. klasse

Skatecamp – begyndere
4.-7. klasse

Skatecamp – øvede
5.-9. klasse

Sommerbogen 2017
7-14 år

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

HELE FERIEN
Bibliotekerne 

Cykelmyggens Cykellegeplads

Film

Masser af muligheder ved 
Kulturcenter Mariehøj

Museerne

Skatepark

Svømmehal

uGE 31
Springgymnastik – 
Sommerskole
0.-2. klasse

Sommerlaboratorie
2.-6. klasse

Sommermad og gode kager
3.-7. klasse

Sommermad og madspild
3.-7. klasse

SommerSvøm
7-12 år

TennisCamp
0.-8. klasse

Vedbæk Tennis Sommerlejr
0.-9. klasse

Windsurfing
5.-9. klasse

<
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0. klasse
BSV’s Fodbold Sommer Camp
Familie Sommer Camp
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
Ridning og hygge med hest
Skatepark
Sommerferie på vandet
Springgymnastik
Springgymnastik - Sommerskole
TennisCamp
Vedbæk Tennis Sommerlejr

1. klasse
Adventure Camp
Badminton
BSV’s Fodbold Sommer Camp
Familie Sommer Camp
Hotte mandage
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
RBK Fodbold Camp
Ridning og hygge med hest 
Skatepark
Sommerbogen 2017
Sommerferie på vandet
SommerSvøm 2017
Springgymnastik
Springgymnastik - Sommerskole
Spænd buen – stryg!
TennisCamp
Vedbæk Tennis Sommerlejr

2. klasse
Adventure Camp
Badminton
Badminton til alle aldre 
BSV’s Fodbold Sommer Camp
Familie Sommer Camp
Familietennis Camp
Hotte mandage
Junior Sommer Camp

AKTIVITETER 
FORDELT på MåLGRUppE

Racketloncamp
RBK Fodbold Camp
Ridning og hestepleje
Ridning og hygge med hest 
Rollespil med Eventyrridderne
Scratch – programmering for børn
Selvforsvar for piger
Selvforsvar – Karate
Selvforsvar – Jujitsu
Skatepark 
Sommerbogen 2017
Sommerferie på vandet
Sommerlaboratorie
SommerSvøm 2017
Springgymnastik
Springgymnastik - Sommerskole
Spænd buen – stryg!
TennisCamp
Tryk og aftryk
Vedbæk Tennis Sommerlejr

3. klasse
Adventure Camp
Amerikansk fodbold
Badminton
Badminton til alle aldre
Badminton og leg
Begyndersejlads
BSV’s Fodbold Sommer Camp
DIY til dit værelse
Familie Sommer Camp
Familietennis Camp
Fodboldskolen Birkerød 2017
Fotoleg og collage
Hotte mandage
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
RBK Fodbold Camp
Ridning og hestepleje
Ridning og hygge med hest 
Rollespil med Eventyrridderne
Scratch – programmering for børn

Selvforsvar for piger
Selvforsvar – Karate
Selvforsvar – Jujitsu
Skatepark
Sommerbogen 2017
Sommerdans
Sommerlaboratorie
Sommermad og gode kager
Sommermad og madspild
SommerSvøm 2017
Springgymnastik
Summercamp – yoga m.m.
Teater
Spænd buen – stryg! 
TennisCamp
Tryk og aftryk
Vedbæk Tennis Sommerlejr

4. klasse
Adventure Camp
Amerikansk fodbold
Badminton
Badminton til alle aldre
Badminton og leg
Begyndersejlads
BSV’s Fodbold Sommer Camp
Byg dit eget skateboard
DIY til dit værelse
Familie Sommer Camp
Familietennis Camp
Fodboldskolen Birkerød 2017
ForfatterCamp
Fotoleg og collage
Hotte mandage
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
RBK Fodbold Camp
Ridning og hestepleje
Ridning og hygge med hest 
Rollespil med Eventyrridderne
Scratch – programmering for børn
Selvforsvar for piger

Selvforsvar – Karate
Selvforsvar – Jujitsu
Skatecamp – for begyndere
Skatepark
Sommerbogen 2017
Sommerdans
Sommerlaboratorie
Sommermad og gode kager
Sommermad og madspild
SommerSvøm 2017
Springgymnastik
Summercamp – yoga m.m.
Teater
TennisCamp
Tryk og aftryk
Yoga for børn og unge
Vedbæk Tennis Sommerlejr

5. klasse
Adventure Camp
Amerikansk fodbold
Badminton
Badminton til alle aldre
Badminton og leg
Begyndersejlads
BSV’s Fodbold Sommer Camp
Byg dit eget skateboard
DIY til dit værelse
Familie Sommer Camp
Familietennis Camp
Fodboldskolen Birkerød 2017
ForfatterCamp
Fotoleg og collage
Hotte mandage
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
Ridning og hestepleje
Ridning og hygge med hest 
Rollespil med Eventyrridderne
Scratch – programmering for børn
Selvforsvar for piger
Selvforsvar – Karate

Tilbage til ugeoversigten
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AKTIVITETER 
FORDELT på MåLGRUppE
Selvforsvar – Jujitsu
Skatecamp – for begyndere
Skatecamp – for øvede
Skatepark
Sommerbogen 2017
Sommerdans
Sommerlaboratorie
Sommermad og gode kager
Sommermad og madspild
SommerSvøm 2017
Springgymnastik
Summercamp – yoga m.m.
Teater
TennisCamp
Tryk og aftryk
Yoga for børn og unge
Vedbæk Tennis Sommerlejr
Windsurfing

6. klasse
Amerikansk fodbold
Badminton
Badminton til alle aldre
Badminton og leg
Begyndersejlads
BSV’s Fodbold Sommer Camp
Byg dit eget skateboard
DIY til dit værelse
Familie Sommer Camp
Familietennis Camp
Fodboldskolen Birkerød 2017
ForfatterCamp
Fotoleg og collage
Hotte mandage
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
Ridning og hestepleje
Ridning og hygge med hest 
Rollespil med Eventyrridderne
Scratch – programmering for børn
Selvforsvar for piger
Selvforsvar – Karate

Selvforsvar – Jujitsu
Skatecamp – for begyndere
Skatecamp – for øvede
Skatepark
Sommerbogen 2017
Sommerdans
Sommerlaboratorie 
Sommermad og gode kager
Sommermad og madspild
SommerSvøm 2017
Springgymnastik
Summercamp – yoga m.m.
Teater
TennisCamp
Tryk og aftryk
Yoga for børn og unge
Vedbæk Tennis Sommerlejr
Windsurfing

7. klasse
Amerikansk fodbold
Badminton
Badminton til alle aldre
Begyndersejlads
BSV’s Fodbold Sommer Camp
Byg dit eget skateboard
DIY til dit værelse
Familie Sommer Camp
Familietennis Camp
Fodboldskolen Birkerød 2017
ForfatterCamp
Friluftscamp i Norge
Hotte mandage
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
Ridning og hestepleje
Ridning og hygge med hest 
Scratch – programmering for børn
Selvforsvar for piger
Selvforsvar – Karate
Selvforsvar – Jujitsu
Skatecamp – for begyndere

Skatecamp – for øvede
Skatepark
Sommerbogen 2017
Sommerdans
Sommermad og gode kager
Sommermad og madspild
TennisCamp 
Yoga for børn og unge
Vedbæk Tennis Sommerlejr
Windsurfing

8. klasse
Badminton
Badminton til alle aldre
Begyndersejlads
BSV’s Fodbold Sommer Camp
Byg dit eget skateboard
Familie Sommer Camp
Familietennis Camp
Fodboldskolen Birkerød 2017
ForfatterCamp
Friluftscamp i Norge
Hotte mandage
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
Ridning og hygge med hest 
Scratch – programmering for børn
Selvforsvar for piger
Selvforsvar – Karate
Selvforsvar – Jujitsu
Skatepark
Skatecamp – for øvede
Sommerbogen 2017
TennisCamp
Yoga for børn og unge
Vedbæk Tennis Sommerlejr
Windsurfing

9. klasse
Badminton
Begyndersejlads
Byg dit eget skateboard

Familie Sommer Camp
Familietennis Camp
Fodboldskolen Birkerød 2017
Friluftscamp i Norge
Hotte mandage
Junior Sommer Camp
Racketloncamp
Ridning og hygge med hest 
Selvforsvar for piger
Selvforsvar – Karate
Selvforsvar – Jujitsu
Skatepark
Skatecamp – for øvede
Yoga for børn og unge
Vedbæk Tennis Sommerlejr
Windsurfing

Tilbage til ugeoversigten
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Tilbage til ugeoversigten

Selvforsvar for piger

Kom og få spændende undervis-
ning i selvforsvar for piger.
Selvforsvar for piger fokuserer 
meget på selvforsvar, der er 
specielt velegnet for piger og 
på, hvordan man bedst undgår 
overgreb.

Konflikthåndtering er en 
væsentlig del af træningen, og 
dette giver en øget selvsikkerhed, 
overblik og ro.

Træningen foregår indendørs på 
måtter i joggingtøj og bare tæer.

Selvforsvar – Karate

Kom og få spændende undervis-
ning i ægte japansk selvforsvar. 
Her lærer du forskellige teknik-
ker til at afværge og uskadelig-
gøre en uønsket angriber.

Der øves forskellige parader, 
slag- og sparketeknikker samt 
bevægelses- og frigørelses-
teknikker. Du lærer også nogle 
gamle japanske træningsformer, 
der styrker din teknik, koncentra-
tion og balance.

Træningen foregår indendørs på 
måtter i joggingtøj og bare tæer.

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: Uge 26, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Skole, Multihallen, 
Fruerlund 9, 2850 Nærum
Max: 22 deltagere
Arrangør: Søllerød Budocenter, 
budocenter.org
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Selvforsvar – Jujitsu

Kom og få spændende undervis-
ning i ægte japansk selvforsvar. 
Her lærer du forskellige teknik-
ker til at afværge og uskadelig-
gøre en uønsket angriber.

Der øves forskellige parader, 
slag- og sparketeknikker samt 
bevægelses- og frigørelses-
teknikker. Du lærer også nogle 
gamle japanske træningsformer, 
der styrker din teknik, koncentra-
tion og balance.

Træningen foregår indendørs på 
måtter i joggingtøj og bare tæer.

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: Uge 31, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Skole, Multihallen, 
Fruerlund 9, 2850 Nærum
Max: 22 deltagere
Arrangør: Søllerød Budocenter, 
budocenter.org
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

#sommerirudersdal17

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: Uge 26, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Skole, Multihallen, 
Fruerlund 9, 2850 Nærum
Max: 22 deltagere
Arrangør: Søllerød Budocenter, 
budocenter.org
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://budocenter.org
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36537
http://budocenter.org
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36537
http://budocenter.org
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36537


8

Tilbage til ugeoversigten

Sommerdans 

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.
 
Kom og bevæg dig med os!
Vi skal danse dagen lang i en hel 
uge. Til sidst samler vi alt, som 
vi har lært, til en flot forestilling, 
som jeres forældre og venner  
kan komme og se fredag efter-
middag.

Vi begynder hver morgen med 
fælles yoga og balletteknik, 
hvorefter vi deler os i tre hold
efter alder. I løbet af dagen vil der 
blive undervist i jazz, moderne 
og street, inden vi samles til en 
fælles afslutning på dagen med 
stræk og afspænding.

Alle deltagere får en RuBA 
sweatshirt og en drikkedunk.

Vi glæder os rigtig meget til at 
danse med dig!

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 9.00-16.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj, 
Øverødvej 246, 2840 Holte –  
Kultursalen m.m.
Max: 60 deltagere
Arrangør: Rudersdal Bevægel-
sesAkademi, ruba.dk
Pris: 990 kr.
Tilmelding: ruba.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke samt blødt tøj, du kan 
bevæge dig i.

http://ruba.dk/sommerdans-2017/
http://ruba.dk/sommerdans-2017/
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Tilbage til ugeoversigten

Springgymnastik

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Springgymnastik er for alle 
børn – både dem, der hjemme-
vant springer rundt og dem, der 
endnu ikke kender så meget til 
springgymnastik.

Vi tilbyder:
•	 	Sjove	feriedage	fulde	af	

gymnastik, musik og leg
•	 	Spring	til	springgrav	på	

airtrack, måtte og trampet  
– højt tempo og nye tricks

•	 	Gymnastik	for	alle	børn,	der	
kan lide at bevæge sig

•	 	Varieret	gymnastik	med	
erfarne instruktører

Målgruppe: Afsluttet 0.-2. klasse
Tid: Uge 31, mandag-onsdag  
kl. 9.00-16.00 
Sted: Søndervangshallen, Søn-
dervangen 48, 3460 Birkerød
Max: 40 deltagere 
Arrangør:	Skjold	Gymnastik	
Birkerød
Pris: 450 kr.
Tilmelding: skjold-gymnastik.dk

Tag tøj på, som du kan bevæge 
dig i og husk madpakke og noget 
at drikke.

Springgymnastik - Sommerskole

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Kom og lær springgymnastik på 
sommerskole i Søndervangs-
hallen i sommerferien!

Skjold	Gymnastik	Birkerøds	
Sommerskole er for dig, der har 
afsluttet 0.-2. klasse og som 
gerne vil bruge tre dage af din 
sommerferie i sjovt selskab med 
andre børn på samme alder.

Vi har fokus på grundspringene 
indenfor springgymnastikken  
og krydrer det med akrobatik, 
sammenhold og lege. 

Vi vil, så vidt muligt, dele trænin-
gen op, så man er sammen med 
børn på sin egen alder. Der er 
ingen krav til niveau, så længe 
man er indstillet på at lære 
noget.

Målgruppe: Afsluttet 0.-6. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00 
Sted: Vedbæk Hallen, Hen-
riksholms Allé 2, 2950 Vedbæk
Max: 60 deltagere 
Arrangør: Vedbæk	Gymnastik-
forening
Pris: 650 kr.
Tilmelding:  
vedbaekgymnastik.dk 

Medbring træningstøj, som du 
kan bevæge dig i og husk mad-
pakke og noget at drikke.

http://skjold-gymnastik.dk
http://vedbaekgymnastik.dk
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Tilbage til ugeoversigten

#sommerirudersdal17

Summercamp – yoga, mindfulness,  
spring og dans

SNIKGYM	har	designet	et	forløb	
med yoga, mindfulness, spring 
og dans. 

Dagene vil byde på mindfulness 
i form af Sivananda Hatha Yoga 
inklusiv afslapning på måtte, 
dagens yogafigur, akroyoga og 
åndedrætsøvelser. Der vil være 
tre dobbelttimer med spring-
gymnastik og to dobbelttimer 
med dans. Vi leger og er ude, hvis 
vejret er til det.

Oplev glæden ved at bevæge sig 
og lær mindfulness-teknikker, 
der kan være med til at gøre 
hverdagen endnu bedre.

Målgruppe: Afsluttet 3.-6. klasse
Tid: Uge 26, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00
Sted: Vangeboskolens gymnastik-
sal, Vangeboled 9, 2840 Holte
Max: 26 deltagere
Arrangør:	SNIK	Gymnastik,	
snikgym.dk
Pris: 875 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Tag blødt og behageligt tøj på 
og husk madpakke og noget at 
drikke.

Yoga for børn og unge
Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Har du lyst til at være med til 
yoga? Yoga er nemlig ikke kun for 
voksne.

På en livlig og legende måde 
introduceres forskellige 
yogaøvelser (asanas) gennem 
fortællinger og eventyr. Der vil 
være meditation, sjove opvarm-
ningslege, yogaøvelser, kreative 
fantasirejser, åndedrætsøvelser 
og guidede afspændingsøvelser. 
Vi laver aktiviteter i fælleskab, 
parøvelser med yoga og individu-
elle øvelser. Alt sammen er med 
til at styrke kropsbevidstheden, 
evnen til at hvile i sig selv og til at 
have tillid til egne evner.

Yoga er ingen konkurrence, her 
kan alle deltage, og yoga er 
med til at skabe ro og nærvær 

i en travl hverdag. Her er gode 
værktøjer, som kan bruges i 
hverdagen, hvis man vil af med 
vrede, ked-af-det-hed, skabe 
koncentration og fokus.

Yoga er sundhed og velvære, både 
fysisk og psykisk.

Målgruppe: Afsluttet 4.-9. klasse
Tid: Uge 26, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Ungecenter,  
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum
Max: 16 deltagere
Arrangør: DOF Birkerød  
Fritidsskole
Pris: 750 kr.
Tilmelding: fritidsskoler.dk

Tag blødt og behageligt tøj på 
og husk madpakke og noget at 
drikke.

http://snikgym.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36537
http://fritidsskoler.dk
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Tilbage til ugeoversigten

Amerikansk fodbold

Sporten for alle, store og små, 
drenge og piger. 

Der er brug for alle typer i ameri-
kansk fodbold. Er du den, der løber 
med bolden eller den, der stopper 
løbet? Er du den, der maser sig 
igennem eller den, der finter sig 
udenom?

I år er det to ægte american 
footballplayers, der skal træne 
holdet – Robert Burton III og 
Desmond Cooper. Desmond har 
spillet et par kampe i NFL!  

Så glæd dig – det bliver sjovt og 
udfordrende og der bliver brugt 
masser af energi.

BSV’s Fodbold Sommer Camp   

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Fodboldspillere årgang 2011-
2003 kan allerede nu godt 
begynde at glæde sig en super 
oplevelse her til sommer, når 
BSV inviterer til Sommer Camp i 
sommerferien.

Fodboldcampen varer i fem 
dage og indeholder et intensivt 
og sjovt træningsprogram. Der 
dannes grupper af 10-12 spillere, 
inddelt efter alder, niveau og 
eventuelle sociale relationer. Der 
vil i år også blive lavet et separat 
pigehold.

Deltagergebyret dækker træning 
alle dage, frokost, en tøjpakke og 
frugt. Deltagergebyret betales 
ved tilmelding via klubbens 
hjemmeside under ”Holdsport”. 
Angiv kontaktinformation, årgang 
samt tøjstørrelse ved tilmelding. 
Man er først rigtig tilmeldt Som-
mer Camp, når tilmeldingen og 
betalingen er gennemført.

Kom og vær med til en super fod-
bolduge i sommerferien sammen 
med andre fodboldglade piger og 
drenge.

Målgruppe: Årgang 2003-2011
Tid: Uge 31, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00
Sted: Rundforbi Stadion,  
Egebækvej 118-120, 2850 Nærum
Max: 100 deltagere 
Arrangør: BSV af 2016,  
bsv2016.dk
Pris: 1.350 kr.
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
på: holdsport.dk

Der uddeles frugt to gange 
dagligt, og der vil blive indlagt 
vandpauser til at fylde frisk vand i 
den udleverede drikkedunk.

Husk masser af solcreme.

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse
Tid: Uge 31, mandag-fredag  
kl. 10.00-15.00
Sted: Rundforbi Idrætsanlæg, 
Egebækvej 118, 2850 Nærum
Max: 40 deltagere
Arrangør: Søllerød	Gold	Diggers,	
sgdfootball.com 
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk en stor madpakke og  
masser at drikke.

http://bsv2016.dk
http://http://www.holdsport.dk/sports_schools/261
http://sgdfootball.com
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36539
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#sommerirudersdal17

RBK Fodbold Camp   

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Kom og vær med til vores 
fodboldskole i sommerferien 
med andre fodboldglade piger og 
drenge. 

Vi er så heldige at have fået fat i 
dygtige og engagerede Michael 
Jørgensen og hans trænerteam 
til at lave fodboldskole i RBK, og 
de glæder sig til at give jer en 
masse gode fodboldoplevelser. 

Michael Jørgensen har sin 
egen tilgang til børnefodbold. 
Hans fokus er på at løfte hvert 
enkelt barn og at give dem gode, 
berigende oplevelser. Det gør han 
ved kommunikation i børnehøjde 
og ros, når det lykkes. Så vær 
klar til fem dage med fodboldspil, 
fodboldglæde og godt samvær. 
Der vil både blive øvet teknik og 
spillet sjove kampe. Michael vil 
slutte fodboldskolen af med en 
personlig tilbagemelding til hver 
enkelt barn sammen med mor 
eller far, hvor der bliver talt om, 

hvad man har været god til og 
bidraget med i løbet af fodbold-
skolen.

Deltagerne vil blive inddelt både 
efter årgang og niveau efter 
trænernes vurdering.

Deltagergebyret dækker træning 
alle dage samt en tøjpakke og 
frugt. 

Vi håber på frivillige bolle- og 
kagebagere.
 
Målgruppe: Årgang 2007-2010
Tid: Uge 27, mandag-fredag 
kl. 9.00-15.00, dog aflevering 
allerede fra kl. 8.00
Sted: Vedbæk	Stadion,	Gøngehus-
vej 27, 2950 Vedbæk
Max: 100 deltagere
Arrangør: Rudersdal Boldklub
Pris: 1.200 kr. 
Tilmelding: Tilmeld dig ved  
at sende en mail til  
skole@rudersdalboldklub.dk
 
Husk madpakke og noget at 
drikke.

mailto:kontakt%40rudersdalboldklub.dk%20?subject=RBK%20Fodbold%20Camp
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Har du lyst til at lære at spille 
badminton? Få en uges introduk-
tion til badmintonsporten i Holte 
Badmintonklub
.
De vigtigste slag vil blive gen-
nemgået dels i teori, men også 
gennem praktiske øvelser, spil og 
sjove lege.

Der vil være 2-3 instruktører til 
stede hele ugen, så både mindre 
og større børn undervises i hold.

Målgruppe: Afsluttet 1.-9. klasse
Tid: Uge 26 og 31, mandag-fredag 
kl. 10.00-14.00
Sted: Holtehallen, Hal 1, Konge-
vejen 464, 2840 Holte
Max: 24 deltagere pr. uge
Arrangør: Holte Badmintonklub, 
holtebadminton.dk 
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Medbring gerne ketsjer, hvis du 
har én – eller låner du af os -, 
indendørs- og udendørs sko samt 
praktisk tøj.

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Badminton

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

Birkerød Badmintonklub inviterer 
til sommercamp i uge 28, ledet 
af klubbens to supertrænere 
Morten og Daniel. Hver dag er 
fyldt med badminton og en masse 
andre sjove aktiviteter og lege, 
både indendørs og udendørs.

Målgruppe: Afsluttet 3.-6. klasse
Tid: Uge 28, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00
Sted: Badmintonhallen, Topstyk-
ket 26, 3460 Birkerød
Max: 32 deltagere 
Arrangør: Birkerød Badminton- 
klub
Pris: 800 kr.
Tilmelding: bbk13.dk 

Husk madpakke og noget at 
drikke. Vi serverer lidt frugt i 
løbet af dagen.

Husk både inde- og udesko.
Du kan medbringe egen ketsjer 
eller låne én i klubben.

Badminton og leg

Lær at spille badminton i som-
merferien.

Rudersdal Badmintons trænere 
vil lære dig at spille badminton. 
Du kommer til at spille kampe, 
træne med – og uden ketsjer 
samt lære badmintonlege.
Du kommer til at serve, lave 
drops og hårde smash.

Medbring indendørs-sko og en 
ketsjer. Hvis du ikke én, kan du 
låne. 

Alle deltagere vil få en t-shirt. 

Badminton til alle aldre

Målgruppe: Afsluttet 2.-8. klasse
Tid: Uge 26, 27 og 31,  
mandag-fredag kl. 9.30-14.30
Sted: Rundforbi Idrætsanlæg, 
Idrætshallen, Egebækvej 111, 
2850 Nærum
Max: 28 deltagere pr. uge
Arrangør: Rudersdal Badminton, 
rudersdalbadminton.dk
Pris: 200 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Medbring gerne ketsjer, hvis du 
har én, indendørs – og udendørs 
sko samt tøj, du kan bevæge dig i.

Husk madpakke og noget at 
drikke.

#sommerirudersdal17

http://holtebadminton.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36539
http://bbk13.dk
http://rudersdalbadminton.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36539
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Tennistræning med forskellige 
boldøvelser og lege inkl. træner, 
baner, snacks og saft til en lille 
pause undervejs.

Der er mulighed for at låne en 
ketsjer. Kom med godt humør, for 
det gør vi nemlig!

Målgruppe: 6-16 år (både med-
lemmer og ikke-medlemmer)
Tid: Uge 27, mandag-onsdag  
kl. 10.00-13.00. Uge 31, onsdag-
fredag kl. 10.00-13.00
Sted: Holte Tennisklub, Carls-
mindevej 26, 2840 Holte
Max: 30 deltagere pr. uge
Arrangør: Holte Tennisklub
Pris: 450 kr. 
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på holtetennisklub.dk

Junior Sommer Camp

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Tennistræning for 1 barn/1 
voksen med forskellige boldøvel-
ser og lege inkl. træner, baner, 
snacks og saft til en lille pause 
undervejs.

Der er mulighed for at låne en 
ketsjer. Kom med godt humør, for 
det gør vi nemlig!

Familie Sommer Camp

Målgruppe: Børn og voksne (både 
medlemmer og ikke-medlem-
mer)
Tid: Uge 27, mandag-onsdag  
kl. 10.00-13.00. Uge 31, onsdag-
fredag kl. 10.00-13.00
Sted: Holte Tennisklub, Carls-
mindevej 26, 2840 Holte
Max: 12 par pr. uge
Arrangør: Holte Tennisklub
Pris: 600 kr. pr. par
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på holtetennisklub.dk

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Birkerød Tennisklub tilbyder i 
samarbejde	med	DGI	Familieten-
nis Camp på Danmarks forment-
lig smukkeste anlæg.

Du vil lave øvelser, spille og lege 
sammen med andre børn og 
voksne fra kl. 9.00-10.00 og efter 
kl. 10.00 bliver du delt ind på et 
hold, alt efter om du er voksen, 
barn eller ung og får på disse 
hold træning, der passer til dit 
niveau.

Programmet er fleksibelt, så 
dine ønsker danner baggrund 
for, hvilke temaer, der bliver 
undervist i i løbet af ugen.

Familietennis Camp

Du kan deltage alene eller sam-
men med et eller flere familie-
medlemmer.

Målgruppe: Børn og voksne fra  
8 år og opefter
Tid: Uge 30, mandag-fredag  
kl. 9.00-13.00
Sted: Birkerød Tennisklub, 
Topstykket 28. 3460 Birkerød
Arrangør: Birkerød Tennisklub og 
DGI	Tennis	Nordsjælland
Pris: 1.049 kr. inkl. frokost
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på dgi.dk senest 28. maj 2017

Husk drikkedunk.

http://holtetennisklub.dk
http://holtetennisklub.dk
http://dgi.dk/201718806002
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

For 11. år i træk arrangerer  
TennisCamp denne populære 
camp i Rudersdal Tennisklub. 

Kom og vær med til leg og tennis-
spil i fire dage med fuld fart og en 
masse sjove oplevelser på – og 
udenfor banen. 

Alle er velkomne – både 
begyndere og øvede, medlem-
mer eller ikke-medlemmer af en 
tennisklub (dog ikke turnerings-
spillere). Vi inddeler hold efter 
alder og niveau, og der vil være 
sjove konkurrencer, hvor alle har 
mulighed for at være med. Der vil 
være en flot deltagertaske med 
indhold til alle.

TennisCamp

Der er mulighed for pasning fra 
kl. 8.00 til kl. 9.30 samt fra kl. 
14.00 til kl. 15.00 alle dagene.

Vi glæder os til at se dig på 
banerne.

Målgruppe: Afsluttet 0.-8. klasse
Tid: Uge 26 og 31, mandag-
onsdag kl. 9.30-14.00, torsdag  
kl. 9.30-15.00
Sted: Rudersdal Tennisklub,  
Gl.	Holtetoften	13,	2840	Holte
Max: 60 deltagere pr. uge
Arrangør: Rudersdal Tennisklub 
og TennisCamp
Pris: fra 575 kr.
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på tenniscamp.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Vedbæk Tennisklub tilbyder 
træningslejre i henholdsvis den 
første – og sidste uge af bør-
nenes sommerferie, og målet 
med begge træningslejre er, at 
der skal spilles en masse tennis 
kombineret med leg, konkurren-
cer og andre udendørsaktiviteter.

Der er teknisk træning, fysisk 
træning, single/double træning, 
pointspil og ikke mindst sociale 
tennisøvelser på programmet 
hele ugen.

Den helt store begivenhed er 
holdkonkurrencen, hvor delta-
gerne i løbet af ugen kan tjene 
points hjem til deres hold ved at 
vinde forskellige konkurrencer 
som f.eks. at finde vildfarne 
bolde på anlægget, løbe stafet på 
stranden og spille rundbold og 
fodbold.

På den sidste dag skal alle hold 
dyste mod hinanden i ni forskel-
lige discipliner – her er der altid 
en fantastisk atmosfære på 
anlægget.

Vedbæk Tennis sommerlejr  

Afslutningsvis skal vinderne af 
holdkonkurrencen kåres, mens 
også ugens fairplayspiller, figh-
ter, tennisspiller og ikke mindst 
bedste ven og veninde skal kåres.

Træningslejren er for alle, der 
har lyst til at svinge ketsjeren i 
skønne naturrige omgivelser.

Målgruppe: Afsluttet 0.-9. klasse
Tid: Uge 26 og 31, mandag-fredag 
kl. 10.00-14.00 
Sted: Vedbæk Tennisklub,  
Gøngehusvej	25B,	2950	Vedbæk
Arrangør: Vedbæk Tennisklub
Pris: 850 kr. 
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på vedbaektennis.dk. 

Medbring selv en ketsjer, 
praktisk træningstøj og tennissko 
samt eventuelt kasket.

Husk madpakke og noget at 
drikke. Klubben serverer et 
stykke frugt.

#sommerirudersdal17

http://tenniscamp.dk
http://vedbaektennis.dk
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Igen i år afholdes fodboldskole 
for både piger og drenge.
Deltagerne deles op i grupper 
under hensyn til alderstrin, og 
det bestræbes, at en gruppe er 
på max. 18 deltagere med to faste 
trænere hele ugen.

Der vil være leg med bold, 
fodboldtræning og interne kampe 
og for de yngre årgange også 
”breaks” til fri leg i gruppen. 
Hele ugen varmes der op til den 
store vandkamp, der afslutter 
fodboldskolen om fredagen!

Fodboldskolen Birkerød 2017 

Målgruppe: Årgang 2002-2010, 
piger og drenge
Tid: Uge 26 og 31, mandag-
fredag kl. 9.00-15.00 (mulighed 
for pasning fra kl. 8.00)
Sted: Birkerød Idrætscenter,  
Stadion, Bistrupvej 1, 3460 
Birkerød
Max: 450 deltagere pr. uge
Arrangør: Skjold Birkerød 
Fodbold 
Pris: fra 950 kr.
Tilmelding: Få meget mere 
information - og tilmeld via 
fodboldskole.com

Følg vejrudsigten dag for dag og 
sørg for tøj, der passer til vejrets 
uforudsigelighed. Sørg for at der 
er navn på tøjtasken/posen, så 
holder vi styr på det. Hvis vejret 
bliver rigtig dårligt, går vi inden-
for i Multihallen. Husk derfor 
også indendørs sko.

Tag en stor god madpakke med 
eller bestil den sunde frokostbuf-
fet	hos	Café	Grundtvig.	Vi	sørger	
for vand eller saft samt frugt 
formiddag og eftermiddag.

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

Birkerød Tennisklub tilbyder i 
samarbejde	med	DGI	Racketlon	–	
”Fire ketsjere – én sport”.

Racketlon er ketsjernes ekst-
remsport, der kombinerer de 
fire største ketsjersportsgrene i 
verden. Således skal der trænes 
både bordtennis, badminton, 
squash og tennis, hvis man vil 
være god til racketlon. 
Om du er god til én ketsjersport 
og gerne vil være bedre til de 
andre, eller om du kan lidt i alle 
fire er lige meget – vi har plads 
til alle. 

Trænere, der er blandt de bedste 
spillere i verden, vil instruere dig 
i de fire forskellige ketsjersports, 
og der bliver selvfølgelig også 
plads til at spille hele racketlon-
kampe undervejs samt tid til sjov 
og spas.

Racketloncamp  

Målgruppe: 6-18 år
Tid: Uge 29, mandag-fredag  
kl. 9.00-13.00 
Sted: Birkerød Tennisklub, 
Topstykket 28, 3460 Birkerød
Arrangør: Birkerød Tennisklub og 
DGI	Racketlon
Pris: 1.049 kr. incl. frokost
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på dgi.dk senest 28. maj 2017

#sommerirudersdal17

http://fodboldskole.com
http://dgi.dk
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Sommermad og 
madspild
Bliv klog på madspild og lær at 
lave lækker mad af overskuds-
varer, alt imens du hygger dig i 
sommerferien!

Vi laver en aftale med et lokalt 
supermarked om at overtage 
deres overskudsvarer i løbet af 
ugen, og herefter fremtryller 
vi lækre retter af maden. Her 
handler det om at være kreativ 
og tænke i nye baner, da det hver 
dag er en overraskelse, hvad vi 
får med hjem fra supermarkedet.
Ud over det skal vi undersøge og 
snakke om madspild i Danmark 
og på verdensplan og tale om, 
hvilken betydning den store 
mængde af spildt mad har for 
både pengepung og planet.

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse 
Tid: Uge 31, mandag-torsdag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Uge 31, Dronninggårdsko-
lens skolekøkken, Rønnebærvej 
33, 2840 Holte
Max: 16 deltagere 
Arrangør: Ung i Rudersdal
Pris: 400 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

DIY til dit værelse
Kom og lav de fedeste ting. 
Vi skal blandt andet lave små 
sætterhuse til neglelak og de 
lækreste ting, du kan forære væk 
som gave eller beholde selv. Er 
du vild med at designe, er dette 
hold lige noget for dig. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser.

Du lærer mange forskellige 
teknikker, og vi skal arbejde med 
lækre materialer.

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse 
Tid: Uge 26, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Holte Ungecenter,  
Kongevejen 341, 2840 Holte
Max: 15 deltagere 
Arrangør: Ung i Rudersdal
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

#sommerirudersdal17

Sommermad og gode kager
Er du glad for at lave mad? Hop 
i forklædet, og vær med til at 
skabe den dejligste sommermad. 
Vi skal tilberede og nyde skønne 
retter tilberedt af sommerens 
dejligste råvarer. Der skal laves 
mad med fisk, kød og masser af 
grøntsager samt bages dejlige 
brød og kager. Der vil både være 
salte og søde retter, og forhå-
bentlig vil du komme til at lave 
en masse mad, som du aldrig har 
prøvet før.

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse 
Tid: Uge 26 og 31, mandag-
torsdag kl. 10.00-14.00
Sted:
Uge 26, Vangeboskolens skole-
køkken, Vangeboled 9, 2840 Holte
Uge 26, Dronninggårdsskolens 
skolekøkken, Rønnebærvej 33, 
2840 Holte
Uge 26, Sjælsøskolens skolekøk-
ken, Ravnsnæsvej 120, 3460 
Birkerød
Uge 31, Trørødskolens skolekøk-
ken,	Gl.	Holtevej	2,	2950	Vedbæk
Uge 31, Sjælsøskolens skolekøk-
ken, Ravnsnæsvej 120, 3460 
Birkerød
Max: 16 deltagere pr. hold
Arrangør: Ung i Rudersdal
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36540
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36540
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36540
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Tryk og aftryk

Tilbage til ugeoversigten

Vi skal lave relieffer, skulpturer 
og tryk. I gips og ler og med farve 
og papir. Vi bruger blandt andet 
ting, som vi finder i naturen og 
lærer en masse sjov teknikker. 
Hvis vejret er til det, er vi ude, og 
ellers henter vi naturen ind til os.

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse
Tid: Uge 26, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00 
Sted: Kulturcenter Mariehøj, 
Bygning C, Værksted 4,  
Øverødvej 246B, 2840 Holte
Max: 15 deltagere 
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
rudersdalbilledskole.dk
Pris: 675 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke, og tag gerne noget  
gammelt tøj på.

Fotoleg og collage – vi bygger billeder

Vi tager billeder, printer dem 
og fortæller historier med store 
collager, som vi bygger af vores 
egne fotos og af alle mulige 
andre billeder. Vi maler og tegner 
på billederne og klipper i dem.
Hvis vejret er til det, går vi ud og 
laver mini-foto-maraton. Hvis du 
har et kamera, så tag det med. 
Du kan sagtens bruge kameraet i 
din mobiltelefon.

Målgruppe: Afsluttet 3.-6. klasse 
Tid: Uge 31, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj,  
Billedværksted 4,  
Øverødvej 246B, 2840 Holte
Max: 15 deltagere 
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
rudersdalbilledskole.dk
Pris: 675 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Sommerlaboratorie – for pap, skrammel og 
limpistoler

I denne uge skal du bygge sjove 
og spændende slanger, slotte, 
skibe eller noget andet ud af 
pap og skrammel. Der vil være 
masser af pap og skrammel, 
som du kan bruge til at lave dine 
egne konstruktioner med. Du vil 
også få mulighed for at arbejde 
med gips, papmache og andre 
materialer, som vi skal forme og 
skabe figurer med.
Du skal bare tage alle dine gode 
ideer og fantasi med.

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse 
Tid: Uge 31, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Sjælsøskolens billedkunst-
lokale, Ravnsnæsvej 120,  
3460 Birkerød
Max: 15 deltagere 
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
rudersdalbilledskole.dk
Pris: 675 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://rudersdalbilledskole.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36540
http://rudersdalbilledskole.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36540
http://rudersdalbilledskole.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36540
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#sommerirudersdal17

Teater

Teatermejeriet blænder igen i 
år op for teater og sjov i som-
merferien. Vi skal lege og prøve 
kræfter med forskellige teater-
øvelser og teknikker.

Teater er mange ting, og vi skal 
derfor både lave små teaterfore-
stillinger for hinanden, improvi-
sere og lave stunts, og vi skal nå 
at lave en lille forestilling, som 
din familie og venner kan komme 
og se om fredagen.

Der bliver fuld fart over feltet, så 
kom og slå dig løs sammen med 
os – det bliver vildt sjovt!

Målgruppe: Afsluttet 3.-6. klasse
Tid: Uge 26, mandag-fredag  
kl. 9.00-14.00
Sted: Teatermejeriets lokaler  
på Kulturcenter Mariehøj,  
Øverødvej 246, 2840 Holte
Max: 25 deltagere
Arrangør: Teatermejeriet,  
teatermejeriet.dk
Pris: 700 kr
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Spænd buen  - og stryg!

Er du interesseret i at spille et 
instrument? Så grib chancen og 
vær med til tre dage fuld af herlig 
musik!

Vi lærer at spille sjove ting på 
strygeinstrumenterne violin, 
bratsch, cello og kontrabas og 
leger med musikken gennem 
spil, sang, klang og bevægelser.

Instruktørerne fra Rudersdal 
Musikskole er:
•	Anette	Slaatto,	violin	og	bratsch	
•	Adam	McKenzie,	cello	
•	Kristine	Hanskov,	kontrabas

Vi runder af med en lille koncert 
for forældre onsdag kl. 13.00-
14.00.

Målgruppe: Afsluttet 1.-3. klasse
Tid: Uge 26, mandag-onsdag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj, 
Griegsalen	ved	Rudersdal	 
Musikskole, Øverødvej 246, 
Bygning C, 2840 Holte
Max: 18 deltagere
Arrangør: Rudersdal Musikskole, 
rudersdalmusikskole.dk
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://teatermejeriet.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36541
http://rudersdalmusikskole.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36541
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

Er du klar på eventyr, fede  
oplevelser og nye venner? 

Adventure Camp er friluftsliv, 
sjov og ballade og sommerferie-
minder, der hænger fast. Hvis 
du har mod på at tage ud på nye 
eventyr, hvor samarbejde og 
kammeratskab er i fokus, så kom 
og vær med.

Højt til loftet og masser af plads 
at boltre sig på gør, at vi bruger 
naturen og dens mange mulig-
heder som legeplads. Vi elsker 
at være udenfor, og alle vores 
aktiviteter foregår udendørs.

Vores hytte på Karpevænget i 
Birkerød er vores faste base. Hyt-
ten ligger i et stille område med 
både bålplads og egen sø. Det er 
her de fleste af vores aktiviteter 
foregår, men vi skal også en tur 
i Rude Skov. Programmet byder 
på alt lige fra konkurrencer og 
fantasiløb til opgaver, der tester 
både krop og hjerne.

Adventure Camp

Nogle af aktiviteterne foregår i 
mindre grupper. Du lærer derfor 
lynhurtigt nogle andre at kende 
og får muligheden for at danne 
nye venskaber. Andre aktiviteter 
foregår med hele holdet samlet, 
så vi skaber fælles gejst og højt 
humør.

Holdet bag Adventure Camp er 
rutineret. Vi har tilsammen over 
100 års erfaring med udendørs-
aktiviteter, og vi har alle lavet 
Adventure Camp i en del år, da vi 
simpelthen ikke kan få nok!

Vi glæder os og håber at se 
dig som deltager på dette års 
Adventure Camp. Vi er sikre på, 
at DU kan hjælpe os med at gøre 
det til en oplevelse, som vi aldrig 
glemmer. Vi ses i uge 27!

Målgruppe: Afsluttet 1.-5. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00 (mulighed for 
pasning kl. 7.30-17.00)
Torsdag er der mulighed for 
aftensmadsaktivitet kl. 17.00-
19.00. Dette er inkluderet i prisen
Sted: Birkehytten, Karpevænget 
5, 3460 Birkerød
Max: 50 deltagere 
Arrangør: Birkegruppen,  
Det Danske Spejderkorps
Pris: 900 kr. (prisen inkluderer 
pasningstilbud mandag-fredag 
fra kl. 7.30-17.00 og aftensmad 
torsdag kl. 17.00-19.00 samt en 
t-shirt)
Tilmelding: Tilmeldingen er åben 
på birkegruppen.dk/camp

Husk madpakke og noget at 
drikke.

#sommerirudersdal17

http://birkegruppen.dk/camp


21

Tilbage til ugeoversigten

Er du mellem 13 og 17 år, og vil 
du med på en super fed uge i de 
norske fjelde og stifte bekendt-
skab med både traditionelt 
nordisk friluftsliv og adventure 
sport? Rudersdal Kommune 
har reserveret 10 pladser på 
friluftscampen, hvor i alt 30-50 
unge friluftsinteresserede unge 
deltager.

Programmet for ugen er tætpak-
ket – lige fra lørdag den 24. juni, 
hvor bussen kører fra Danmark, 
til fredag den 30. juni, hvor bus-
sen kører hjem igen fra Norge. I 
løbet af ugen skal vi på aktivitets-
løb, vandretur på højfjeldet, padle 
i kano på elven og ud at finde 
spiselige ting i naturen for at lave 
mad over bål. Derudover har vi 
afsat tid til et par valgfrie aktivi-
teter, hvor du kan vælge mellem 
at køre mountainbike på fjeldet, 
padle packraft på den brusende 
elv, fisketur i en af vores mange 
lokale søer, træklatring og reb-
baner eller øve dine bushcraft-
færdigheder i skoven.
Udover aktiviteterne vil der i 
høj grad også blive lagt vægt på 
fællesskab og det at skabe nye 
venskaber. 

Få mere information om 
friluftscampen på rondetunet.dk.  
(“Friluftscamp 13-17 år”)

Friluftscamp i Norge

Målgruppe: 13-17 år
Tid: Uge 26, fra lørdag den 24. 
juni til lørdag den 1. juli
Sted: Rondane Friluftssenter 
Rondetunet
Max: 10 deltagere fra Rudersdal 
Kommune
Arrangør: Ung i Rudersdal 
Pris: 2.400 kr. (prisen i program-
met fra Rondane Friluftssenter 
på 4.800 kr. er den fulde pris. Ung 
i Rudersdal yder 50% tilskud)
Tilmelding: rudersdal.dk

Er du interesseret i liverollespil? 
– så er det her, du skal være 
med.

Eventyrridderne inviterer inden-
for i rollespillets forunderlige 
univers.

Vi skal lave våben og kostumer, 
lære alt om regler og roller 
og kaste os ud i vilde stunts 
og drama. På den sidste dag 
kulminerer ugen med et brag 
af et rollespil med alt, hvad der 
hører til af magi, monstre, elvere 
og masser af mystik.

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse
Tid: Uge 26, mandag-fredag  
kl. 10.00-15.00 
Sted: Nærum Ungecenter,  
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum
Max: 40 deltagere 
Arrangør: ”Eventyrridderne” og 
Ung i Rudersdal 
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Rollespil med  
Eventyrridderne

http://www.rondetunet.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36542
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36542
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Kom og vær med til at hygge med 
din egen pony eller hest. 

Aktiviteten er for dig, der ikke 
– eller måske kun lidt – har 
prøvet at ride før, og som ønsker 
at prøve det. Du må ikke ride i 
Egene Ridecenter i forvejen.
Du strigler, renser hove, sadler 
op og hygger med ponyen og de 
andre ryttere.

Der undervises i dressur, spring, 
ponygames samt ridning uden 
sadel.

Regn med ca. en times ridning 
hver dag.

Målgruppe: Afsluttet 2.-7. klasse
Tid: Uge 30 og 31, mandag-fredag 
kl. 9.00-13.00 
Sted: Egene Ridecenter,  
Høje Sandbjergvej 4, 2840 Holte
Max: 20 deltagere pr. uge
Arrangør: Egene Ridecenter, 
egene-ridecenter.dk
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Ridning og hestepleje for begyndere 

Husk:
•	 Madpakke	og	noget	at	drikke
•	 	Hjelm	–	hvis	du	ikke	har	en	

ridehjelm, kan du bruge din 
cykelhjelm

•	 	Ridestøvler	–	gummistøvler	
kan sagtens bruges, men skal 
have min. 1 cm hæl og være 
uden snørebånd.

•	 	Sikkerhedsvest	–	lån	dig	gerne	
frem til en sikkerhedsvest, hvis 
du ikke har en

Egene Ridecenter har enkelte 
veste og ridehjelme til udlån, 
men der er ikke til alle.

Velkommen til sommerferieakti-
vitet i den sidste uge af sommer-
ferien i Holte Rideklub.

Der vil i ugens løb foregå forskel-
lige aktiviteter så som ridning, 
hygge og pleje af hestene, lege, 
Agility og forskellige konkur-
rencer.

Der er plads til alle, både nybe-
gyndere og øvede ryttere.

Ridning og hygge med hest

Målgruppe: Afsluttet 0.-9. klasse
Tid: Uge 31, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00
Sted: Holte Rideklub,  
Egebækvej 22, 2840 Holte
Max: 20 deltagere
Arrangør: Holte Rideklub,  
holterideklub.dk
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://egene-ridecenter.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36542
http://holterideklub.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36542
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Byg dit eget skate-
board
Vær med til at bygge dit helt eget 
håndlavede street-skateboard 
helt fra bunden. Du lærer alle 
grundprincipperne, og vi gen-
nemgår, hvilken træsort og lim, 
der egner sig bedst, og hvilke 
teknologier man kan bruge til at 
presse skateboardet, så det får 
den helt rigtige facon.

Der vil også være ti til at dekorere 
skateboardet, så det bliver præ-
cis, som du kunne tænke dig det.

Når vi er færdige med at bygge, 
skal skateboardet selvfølgelig 
afprøves, så torsdag tager vi 
i samlet flok til skateparken i 
Birkerød.

Målgruppe: Afsluttet 4.-9. klasse
Tid: Uge 31, mandag-torsdag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Holte Ungecenter,  
Kongevejen 341, 2840 Holte
Max: 15 deltagere
Arrangør: Ung i Rudersdal 
Pris: 700 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke – og solcreme, specielt 
torsdag, når vi skal ud og afprøve 
dit nye skateboard.

Skatedrenge på banen!
I den første uge af sommerferien vil to af Ung i Rudersdals 
skatedrenge skabe god skatestemning på banen fra mandag 
den 26. juni til fredag den 30. juni kl. 10.00-16.00 og hjælpe 
med tips og tricks til skateboard og løbehjul.

Det kræver ikke tilmelding – du kommer bare. 

Alle aldersgrupper er velkomne.

Rudersdal Kommune åbnede sidste år en helt ny skatepark ved 
Birkerød Idrætscenter, hvor du kan skate, stå på rulleskøjter eller 
løbe på løbehjul. 

Parken er åben for alle, og der er selvfølgelig et par ting,  
du skal huske, når du bruger den:

•	 Tag	hensyn	til	de	andre	
•	 Husk	hjelm	og	andet	sikkerhedsudstyr	
•	 Pas	på	dig	selv!
•	 Vær	med	til	at	holde	parken	ren	–	brug	skraldespandene!

Kom og brug den nye skatepark! 

http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36543
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Meld dig til en skateboardakti-
vitet, hvor erfarne skateboard-
instruktører lærer dig at holde 
balancen på skateboardet, at 
skubbe fremad og at stå ned ad 
de små ramper. 

Der vil blive vist skateboard-
videoer og fortalt skateboard-
historier, men frem for alt, vil  
der være fokus på at hygge sig og 
få nye venner, så det er sjovt at 
stå på skateboard.

For dig, der er en øvet skater!
Meld dig til en skateboardakti-
vitet, hvor erfarne skateboard-
instruktører udfordrer dig på 
teknik og tricks – måske lærer du 
at lave ”ollie” eller ”kick flip”.

Der vil blive vist skateboard-
videoer og fortalt skateboard-
historier, men frem for alt, vil  
der være fokus på at hygge sig og 
få nye venner, så det er sjovt at 
stå på skateboard.

Målgruppe: Afsluttet 4.-7. klasse
Tid: Uge 31, onsdag-torsdag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Skatepark Birkerød,  
Birkerød Idrætscenter,  
Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Max: 16 deltagere
Arrangør: Ung i Rudersdal 
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Du behøver ikke at eje et skate-
board for at være med. Vi sørger 
for udstyr. Men tag din cykelhjelm 
med – vi kører ikke på skateboard 
uden hjelm.

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Skatecamp – for begyndere Skatecamp – for øvede

Målgruppe: Afsluttet 5.-9. klasse
Tid: Uge 31, mandag-tirsdag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Skatepark Birkerød,  
Birkerød Idrætscenter,  
Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Max: 16 deltagere
Arrangør: Ung i Rudersdal 
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Du behøver ikke at eje et skate-
board for at være med. Vi sørger 
for udstyr. Men tag din cykelhjelm 
med – vi kører ikke på skateboard 
uden hjelm.

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36543
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36543
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Vandaktiviteter for de yngste.
Vi tager på tur i motorbåde eller 
sejlbåde, leger i havnen og padler 
i kajak. Vi tager måske på en 
hemmelig skattejagt gennem 
kanalen til Vejlesø eller til Farum 
for at bade og spise is.

Trænerne har til daglig til-
svarende hold i klubben og er 
uddannet fra Dansk Sejlunion.

I klubben kan vi tilbyde lån af 
redningsveste og tørdragter.

Du skal være glad for at være i - 
og på vandet og elske at være ude 
i naturen. Vi er ude, uanset om 
det regner eller solen skinner.

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Sommerferie på vandet   

Målgruppe: Afsluttet 0.-2. klasse
Tid: Uge 27, 28, 29, 30 og 31, 
mandag-fredag kl. 10.00-15.00
Sted: Dronninggårds Allé 124B, 
2840 Holte
Max: 12 deltagere pr. uge
Arrangør: Yachtklubben  
Furesøen, yachtklubben.dk 
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Prøv at sejle jolle eller kølbåd, 
alene eller sammen med andre.
På dette hold får du en introduk-
tion til sejlads i forskellige joller 
og kølbåde under vejledning af 
instruktører med Dansk Sejluni-
ons træneruddannelse. Du sejler 
efter eget valg og under hen-
syntagen til sikkerheden enten 
1-mandsjolle, 2-mandsjolle eller 
3-4 mands kølbåde. Der vil være 
sikkerhedsbåde på vandet.

Afhængigt af vejret vil der være 
bade- og kajakaktiviteter som 
supplement til sejladsen.

Det er vigtigt, at du kan møde til 
tiden og ikke skal hentes midt 
på dagen, da vi er på vandet det 
meste af tiden.

Begyndersejlads i jolle og kølbåd   

Målgruppe: Afsluttet 3.-9. klasse
Tid: Uge 27, 28, 29, 30 og 31, 
mandag-fredag kl. 10.00-15.00
Sted: Dronninggårds Allé 124B, 
2840 Holte
Max: 12 deltagere pr. uge
Arrangør: Yachtklubben  
Furesøen, yachtklubben.dk 
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Du skal af sikkerhedshensyn 
medbringe regntøj, varmt tøj og 
ordentlige bløde sko (eventuelt 
gummistøvler). Redningsvest (vi 
bruger sejlerveste) kan lånes i 
klubben. Hvis du har en våddragt, 
kan den også bruges. 

Husk også madpakke og noget at 
drikke.

#sommerirudersdal17

http://yachtklubben.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36544
http://yachtklubben.dk
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36544
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Er du til vind, vand og fart?
Så er det windsurfing, du skal 
melde dig til!

Vedbæk Sejlklub tilbyder dig en 
introduktion til windsurfing og en 
uge med vandleg og masser af 
sjov og ballade i sikre rammer.

Målgruppe: Afsluttet 5.-9. klasse
Tid: Uge 30 og 31, mandag-fredag 
kl. 10.00-14.00
Sted: Vedbæk Havn, Sydstranden, 
Vedbæk Strandvej 356,  
2950 Vedbæk
Max: 12 deltagere pr. uge
Arrangør: Vedbæk Sejlklubs 
Surfafdeling, vedbaek-sejlklub.dk
Pris: 850 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Windsurfing    

KRAV: Du skal kunne svømme 
minimum 400 meter.

Husk solcreme, badetøj, hånd-
klæde, surfsko eller kondisko, 
der må blive våde. 

Våddragt og redningsvest kan 
lånes i klubben. 

Husk også madpakke og noget at 
drikke.

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

Kom og få en skøn og aktiv uge 
sammen med en masse andre 
vandglade børn. Vi er i vandet to 
gange om dagen og har derud-
over andre sjove aktiviteter på 
programmet både i vand og på 
land.

Klubbens faste undervisere 
glæder sig til at tage imod en 
flot glade børn, der har lyst til at 
være aktive i sommerferien.

SommerSvøm 2017 
  

Målgruppe: 7-12 år
Tid: Uge 31, mandag-fredag  
kl. 8.30-15.30 (mulighed for 
pasningsordning kl. 8.00-8.30 og 
kl. 15.30-16.00, i ydertiderne er 
der ikke planlagt aktiviteter)
Sted: Skovlyskolens svømmehal, 
Borgmester Schneiders Vej 40, 
2840 Holte 
Max: 40 deltagere
Arrangør: Søllerød Svømmeklub 
Pris: 1.395 kr.
Tilmelding: Se flere informa- 
tioner og tilmeld på sollerod-
svom.dk. Eventuelle spørgsmål 
besvares på kontor@solle-
rodsvom.dk

Der vil blive mulighed for at købe 
en madpakkeordning – mere 
herom senere pr. mail til de 
tilmeldte.

http://vedbaek-sejlklub.dk/surfafdelingen/
http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36544
http://sollerodsvom.dk
http://sollerodsvom.dk
mailto:kontor%40sollerodsvom.dk?subject=
mailto:kontor%40sollerodsvom.dk?subject=
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ForfatterCamp

Har du skrivekløe, og går du med en forfatter i maven? Så udfold dig 
på Rudersdal Bibliotekernes spændende ForfatterCamp sammen med 
forfatter Line Leonhardt – hver dag i en hel uge.

Vi garanterer for, at det er lærerigt og så ovenikøbet på den sjove 
måde!

Line har haft mange skrivehold, har også erfaring med skuespil, 
speak og TV, og hun skal nok sørge for, at du får prøvet kræfter med 
mange genrer og får udforsket skrivekunstens redskaber. Du kan være 
nybegynder, eller du har måske allerede forsøgt dig som forfatter i det 
skjulte.

Målgruppe: 10-14 år
Tid: Uge 31, mandag-fredag kl. 10.00-14.00 
Sted: Hovedbiblioteket i Birkerød, Stationsvej 38, 3460 Birkerød
Max: 12 deltagere
Pris: 350 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke. Vi sørger for saft, frugt og lidt lækkert.

Scratch – programmering for børn 

Har du lyst til at lave et lille program på en computer? Så 
tilmeld dig dette kursus, hvor vi sammen laver et program 
i Scratch. Du får forståelse for, hvad det vil sige at lave pro-
grammer til computer, tablets og smartphones, og måske 
får du lyst til at lære at programmere selv.  

Du kan læse mere om Scratch på hjemmesiden 
scratch.mit.edu

Målgruppe: 8-14 år
Tid og sted: 
Onsdag den 12. juli kl. 13.00-15.00 på Hovedbiblioteket i 
Birkerød, Stationsvej 38, 3460 Birkerød 
Torsdag den 13. juli kl. 13.00-15.00 på Holte Bibliotek,  
Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte
Max: 11 deltagere i Birkerød, 8 deltagere i Holte
Pris: Gratis	billetter
Tilmelding: Gratis	billetter	fås	på	bibliotekerne	eller	på	
rudbib.dk

Tilbage til ugeoversigten

BIBLIOTEKERNE

http://tabulex-lara-services.rudersdal.dk/index.php?id=36538
http://scratch.mit.edu
http://rudbib.dk
http://rudbib.dk 
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BIBLIOTEKERNE

Sommerbogen 2017

Så skal der læses! Slæng dig i hængekøjen, på stranden,  
ved poolen, på græsset eller hvor som helst med en god bog.

Læs eller lyt! Du kan få mange fantastiske, spændende og 
forunderlige oplevelser ved at dykke ned i én af de mange 
bøger, som børnebibliotekerne bugner af.

Du deltager ved at anmelde de bøger, du læser, på folke-
bibliotekernes fælles hjemmeside Biblo.dk, hvor der trækkes 
lod om mange fine bogpræmier og hovedpræmien: en iPad.

Du logger dig på med dit UniLogin og opretter din profil  
– og så kan du anmelde på livet løs.

Måske er din klasse også tilmeldt den særlige Rudersdal-
konkurrence, hvor I konkurrerer årgangsvist om at blive den 
mest læsende klasse? Tilmeldingen er foretaget af din lærer.

Målgruppe: 7-14 år
Tid: 16. juni til 26. august 
Sted: Du læser hjemme, på stranden og mange andre steder
Pris: Gratis
Tilmelding: Du logger på Biblo.dk med dit UniLogin

Hotte mandage på Rudersdal  
Bibliotekerne i alle sommerferieugerne

Gå	på	jagt	efter	bogstaver	på	biblioteket,	gæt	hvem	der	er	tyven	i	
krimigåden og meget mere. 

Hver mandag i sommerferien har vi en ny skattejagt eller quiz,  
som du kan være med i.

Vi trækker lod om fine bogpræmier tirsdag den 8. august.

Målgruppe: Fra 7 år og op. Varierende sværhedsgrad
Tid: Hver mandag i sommerferien
Sted: På alle Rudersdal Bibliotekerne
Pris:	Gratis
Tilmelding: Mød bare op

#minsommerbog
Tag en læseselfie

http://Biblo.dk
http://Biblo.dk


FILM
Sommerbio for børn

REPRISE TEATRET
Biografen viser film for børn og unge hele 
sommerferien. Ligesom de foregående år vil 
der være en blanding af nye – og lidt ældre film. 
Der vil være film, der passer til alle alders-
grupper. Programmet udkommer lige inden 
sommerferien. 

Sted: Reprise Teatret, Øverødvej 12, 2840 Holte
Telefon:  45 42 10 26
Mere info: Program, filmomtale, spilletids-
punkter og priser kan du finde på  
reprisen.dk.

BIRKERøD BIO
Biografen viser film for børn og unge hver dag i 
sommerferien.
 
Sted: Birkerød Bio, Birkerød Hovedgade 34 C, 
3460 Birkerød
Telefon: 45 81 50 05
Mere info: Program, filmomtaler,  
spilletidspunkter og priser kan du finde på 
birkeroedbio.dk. 

Reprise Teatret og Birkerød Bio glæder sig til at 
byde indenfor til endnu en gang sommerbio. 

SVØM
   

Gå i svømmehallen i sommerferien
Besøg Rundforbi Svømmehal i sommerferien. Hvis du er under 12 år er 
det gratis i hele sommerferien – uge 26-31. Tilbuddet om gratis svøm-
mehalsbesøg gælder mellem kl.14.00 og kl. 17.00 på alle hverdage. 
Hvis du er over 12 år, koster det 25 kr.

•	 Indgangen	lukker	1	time	før	(kl.	16.00)
•	 Bassinerne	lukker	15	min	før	(kl.	16.45)
•	 Sundhedskort	skal	fremvises	ved	indgangen

Birkerød Svømmehal er lukket hele sommerferien  
på grund af renovering.

Læs mere om Rudersdals idrætsområde – idrætsanlæg og svømme-
haller – på idraet.rudersdal.dk 

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN
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http://www.reprisen.dk
http://www.birkeroedbio.dk
http://www.idraet.rudersdal.dk


CyKELMyGGENS  
CyKELLEGEpLADS

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN
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Kender du Cykelmyggens 
Cykellegeplads?   
Spænd cykelhjelmen og tag med på alletiders 
sommerferie-cykeltur på Cykelmyggens 
Cykellegeplads – den ligger lige ved siden af 
Trørødskolen. 

Her kan du sammen med Cykelmyggen Egon 
og alle hans venner tage på alle tiders cykeltur 
og afprøve en masse seje cykellege, der gør det 
sjovere at cykle.  

Du kan f.eks tage en hård spurt på Egons 
Spurtebane eller lave de sejeste bremsespor på 
Skarnbassens mudderbane – det er nemlig ikke 
for bangebukse. 

Du kan også køre mellem trådene på 
edderkoppens spind – eller kan du holde 
balancen, imens du i susende fart kører slalom 
oven på den sovende mand?

Men pas på, når du kører ind i den sovende mands 
næsebor! Husk at bremse i tide og duk hovedet, så 
du ikke rammer nogle af de grimme bussemænd 
derinde. 

Medbring din cykel, cykelhjelm, drikkedunk og et 
lille mellemmåltid, hvis du skulle blive sulten efter 
en hård spurt.

Du finder Cykelmyggens Cykellegeplads på 
Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Du kan få dit helt eget Cykelmygpas – helt gratis! 
– hvis du kommer forbi Kultursekretariatet på 
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B , 2840 Holte.

Med Cykelmyggens Cykelpas kan du lege flere 
cykellege derhjemme sammen med din familie.

Find mere information på  
Cykelmyggens Cykellegeplads

Har du lyst til at vide mere om 
Cykelmyggen Egon og hans venner?

Så kan du læse Flemming Quist 
Møllers bøger om: 
•	 Cykelmyggen	Egon
•	 Cykelmyggen	og	Dansemyggen	
•	 Minibillen	og	Tryllefeen

Eller du kan se dvd-filmene: 
•	 Cykelmyggen	og	Dansemyggen	
•	 Cykelmyggen	og	Minibillen

Rigtig god fornøjelse!

http://www.rudersdal.dk/temaer/traen-seje-cykeltricks-med-cykelmyggen-egon 
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MUSEERNE
 

Se mere på rudersdalmuseer.dk

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN

Rudersdal Museer tilbyder sjove 
sommeraktiviteter for børn og 
barnlige sjæle på Mothsgården.

I vores ny særudstilling kan du gå på 
jagt efter egern i udstillingen. 
Den 8. august bliver der trukket lod 
om en gevinst blandt deltagerne i 
egernjagten. 

Fra den 27. juni til og med fredag 
den 7. juli kan du være med til at 
lege gammeldags lege. Der vil 
være mulighed for at lære at spille 
kuglespil og at sjippe – eller du kan 
prøve at gå en tur på vores stylter i 
haven. 

Sommeraktiviteter på Mothsgården

Åbningstider:
Tirsdag til søndag kl. 11.00-16.00  
hele sommerferien.

http://www.rudersdalmuseer.dk
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MUSEERNE
 

Besøg jægerstenalderen
På museet Vedbækfundene kan du møde det 
jægerfolk, som levede i Vedbæk i den sidste del 
af	jægerstenalderen.	Gå	en	tur	gennem	museets	
urskov og se deres 7000 år gamle grave. 

Skyd med bue og pil
I skolernes sommerferie, fra lørdag den 24. juni til 
søndag den 6. august, kan du prøve kræfter med 
bueskydning. Prøv om du kan nakke et vildsvin? 
Øv dig med bue og pil uden for på gårdspladsen. 
Vi skyder til måls efter et tegnet vildsvin, hvor det 
tydeligt kan ses, at der skal sigtes efter hjerte 
og lunger, så vildsvinet falder dødt om med det 
samme. 

Tegnekonkurrence
Du kan også deltage i Vedbækfundenes tegnekon-
kurrence. Tegn noget fra stenalderen – et skelet, et 
våben eller et dyr. Søndag den 6. august kl. 16.30 
trækker vi lod blandt alle deltagere om en flot pude 
med dyremotiv. Vinderen får direkte besked. 

Vedbækfundene, Rudersdal Museer 
v.	Gl.	Holtegaard
Attemosevej 170 
2840 Holte

Mandag lukket
Tirsdag–fredag kl. 12.00-16.00
Lørdag og søndag kl. 12.00-17.00

Se mere på rudersdalmuseer.dk

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN

Historisk arkiv for  
Rudersdal Kommune
Brug for lidt skygge? Eller læ for 
sommerregnen? Besøg arkivet, og 
bliv klogere på lokalhistorien. Læs 
om kommunens spændende historie 
i bøgerne og i aviserne på læsesalen 
Nyd de flotte historiske billeder og 
film, der viser, hvordan livet blev levet 
engang.

Åbningstider:
Mandag lukket.
Tirsdag, onsdag og  
fredag kl. 13.00- 16.00
Torsdag kl. 14.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

http://www.rudersdalmuseer.dk


Masser af muligheder ved  
Kulturcenter Mariehøj

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN
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Minigolf
Minigolf er en udendørs sport, 
hvor alle kan være med.

De nyanlagte minigolfbaner i 
Holtegårdsparken lige overfor 
Kulturcenter Mariehøj er til fri 
afbenyttelse for alle.

Udstyr kan lejes i receptionen i 
Kulturcenter Mariehøj for 25 kr. 
pr. person. Beløbet går til ved-
ligeholdelse af banerne, der er 
etableret i et samarbejde mellem 
Dansk Minigolf Union, Ruders-
dal Minigolf Klub og Rudersdal 
Kommune.

Petanque
Besøg petanquebanen bag ved 
Kulturcenter Mariehøj, som kan 
benyttes af alle. Udstyr til spillet 
kan lånes gratis i receptionen i 
Kulturcenter Mariehøj.

Bordtennis
Foran Kulturcenter Mariehøj står 
et udendørs bordtennisbord til fri 
afbenyttelse. Bordtennisbolde og 
bat kan lånes gratis i receptionen 
i Kulturcenter Mariehøj.

Kulturcenter Mariehøj byder på mange sjove oplevelser  
hele året rundt – også i sommerferien

Tusindbenruten
Børn og barnlige sjæle kan bag 
Kulturcenter Mariehøj gå en tur 
ad Tusindbenruten, der fortæller 
historien om Kong Tusindben. 

Naturlegepladsen
Besøg også naturlegepladsen 
bag ved Kulturcenter Mariehøj. 
Her er der masser af plads til leg. 
På naturlegepladsen finder du 
også en bålplads.

Åbningstider i Kulturcenter Mariehøj i sommerferiens uger 26-31
Receptionen: Mandag-onsdag kl. 8.00-17.00, torsdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.00
KulturBrasseriet: Hverdage kl. 10.00-21.00, weekend kl. 10.00-16.00, lukket i juli måned

Læs mere her: www.rudersdal.dk

http://www.rudersdal.dk/infosider/leg-i-naturen
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Der tages forbehold for ændringer i programmet

TILMELDING via rudersdal.dk
Tilmelding og betaling
Tilmeldingen via rudersdal.dk åbner tirsdag den 9. maj kl. 18.00.

Man kan tilmelde sig på følgende måder:
•	 Følg	linket	ved	aktiviteten	i	programmet

•	 	Gå	ind	på	rudersdal.dk/temaer/aktivsommer2017 
Her findes program og link til tilmelding

•	 	Tilmelding	kan	også	ske	ved	at	benytte	ungdomsskolens	gratis	app	
”Tabulex Elev”

      
Log-in:
•	 Benyt	Uni	log-in	ved	tilmelding
•  Eller (gerne i god tid før tilmeldingsstart): Opret deltagerens log-in 

med brugernavn og adgangskode på tilmeldingssiden 
•	  Eller benyt tidligere anvendt log-in og følg instruks

Husk at oplyse din mailadresse i log-in, da al korrespondance foregår 
via mail.

Man kan ikke	både	benytte	Uni	log-in	OG	oprette	log-ins.
Man kan kun oprette ét log-in pr. mailadresse.

Fra den 9. maj:
Find det hold, du vil tilmelde dig på tilmeldingssiden og følg 
tilmeldingsproceduren. Der skal betales med Dankort.

Vigtigt:
Tilmelding og betaling foregår efter ”først til mølle”-princippet. 
Den mail du får, når tilmeldingen er gennemført, er ikke en endelig 
bekræftelse.
Tilmeldingen er først gældende, når deltagerprisen er trukket på din 
konto, og du har modtaget en bekræftende mail fra Ung i Rudersdal.

Venteliste:
Hvis det ønskede hold er fyldt, så tilmeld dig ventelisteholdet. Hvis der 
bliver pladser ledige på holdet, vil du blive kontaktet direkte.

Brug for hjælp:
Ung i Rudersdals telefon 46 11 59 00 er åben den 9. maj kl. 17.00-20.00 
og kan benyttes, hvis man har spørgsmål. Tilmelding kan ikke ske 
telefonisk. 

TILMELDING direkte hos foreningerne
Et antal foreninger administrerer selv tilmeldingerne til deres 
aktiviteter. Se hvilke under aktiviteten.  

pRAKTISK INFO

GENERELT
Husk
•	 	Medbring	altid	madpakke	og	vand,	 

hvis der ikke står andet i holdbeskrivelsen
•	 Husk	også	solcreme
•	 	Til	nogle	af	aktiviteterne	er	det	beskrevet,	hvilken	slags	tøj	og	sko,	

der skal medbringes
•	 	Til	nogle	af	aktiviteterne	bliver	man	opfordret	til	at	medbringe	

særligt udstyr, hvis man selv har det

Forsikring
Man skal selv ulykkesforsikre sit barn.

Regler for brug af fotos
Kulturområdet forbeholder sig retten til at tage fotos og optage 
video fra sommerferieaktiviteterne. Billeder bruges efterfølgende 
blandt andet på Rudersdal Kommunes hjemmesider samt i 
forskellige tryksager og oplæg. Der vil udelukkende være tale om 
situationsbilleder, der vil blive brugt efter gældende retningslinjer og 
lovgivning.

Ønsker man ikke, at ens barn bliver fotograferet, skal Kulturområdet 
forud for aktivitetens begyndelse have besked om det.

Tilbage til ugeoversigten

Nogle aktiviteter har tilmelding via rudersdal.dk  
– til andre aktiviteter skal tilmelding ske direkte 
hos foreningen. Se under den enkelte aktivitet, 
hvordan tilmeldingen foregår.

https://www.rudersdal.dk/temaer/aktivsommer2017


RuDERSDAL  
KOMMUNE

KULTUROMRÅDET 
Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246B, Bygning B, 1. sal
2840 Holte
Tlf. 46 11 59 00

ungi@rudersdal.dk

Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00

mailto:ungi%40rudersdal.dk?subject=

