
  

For børn og unge i Rudersdal
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Rudersdal Kommunes foreninger og 
kulturinstitutioner tilbyder igen i år en masse 

sommerferieaktiviteter, men det forventes,  
at de aktiviteter, der allerede nu er planlagt, 
skal tilpasses, så de følger myndighedernes 

retningslinjer henover sommeren. 

Måske vil det også blive nødvendigt helt  
at aflyse nogle af aktiviteterne.

Såfremt aktiviteter aflyses, vil indbetalt 
deltagerpris blive refunderet.

Det er derfor VIGTIGT, at du løbende holder dig 
orienteret her på hjemmesiden og på de 

enkelte foreningers hjemmesider.

Coronavirus og Aktiv Sommer 2020
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Velkommen til programmet for 
sommerferieaktiviteter i Rudersdal Kommune 2020.

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

Sommerferieaktiviteterne er for børn og unge, der 
bor eller går i skole i Rudersdal Kommune.

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.

Der er deltagerbetaling på de fleste aktiviteter.

AKTIV SOMMER FOR 
BØRN OG UNGE I RUDERSDAL
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ELEKTRONISK PROGRAM
Programmet udkommer i en digital version, der kan findes 
på rudersdal.dk/aktivsommer.
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 27-32.

TILMELDING
Tilmeldingen åbner mandag den 18. maj kl. 18.00 på 
rudersdal.dk/aktivsommer.

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 information.

http://rudersdal.dk/aktivsommer
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UGEOVERSIGT
Badminton 
2.-8. klasse 

Badminton for alle
2.-8. klasse

Billedskole – dyr, dyr, dyr
2.-6. klasse

Billedskole – naturens 
eventyrlige væsener
2.-6. klasse

Det kreative værksted
5.-7. klasse

Drop ind – Rudersdal Skatepark
ALLE

FC Rudersdal fodboldcamp
7-15 år

Karate – selvforsvar for piger 
og drenge
2.-9. klasse

Ketsjer/Bat Camp
6-18 år

Prøv at ro i havkajak
6.-8. klasse

Rollespil med Eventyrridderne
2.-6. klasse

Skjold Birkerød Fodboldcamp
0.-8. klasse

Sommerdans hos RuBA
0.-5. klasse

Sommermad – med sæsonens 
råvarer
3.-7. klasse

Teater
3.-7. klasse

Tennis
0.-10. klasse

Tennis Sommerlejr
0.-9. klasse

Workshops med skateboard 
og løbehjul
2.-9. klasse

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

uGE 27 uGE 30
Stortrampolin og 
springgymnastik
0.-9. klasse

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

Sommersejlads
2.-7. klasse

>

Adventure Camp
7-12 år

Badminton for alle
2.-8. klasse

Ketsjer/Bat Camp
6-18 år

Sigma Swim Camp
6-11 år

Springgymnastik
0.-6. klasse

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

Sommersejlads
2.-7. klasse

SommerSvøm 2020
7-12 år

uGE 28
Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

Sommersejlads
2.-7. klasse

To dages ridelejr
0.-9. klasse

uGE 29
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UGEOVERSIGT
 Klik på det hold, 

du vil vide 
mere om... 

Badminton
2.-8. klasse

Badminton for alle
2.-8. klasse

Billedskole – et telt, et slot, 
en rumstation
2.-6. klasse

Drop ind – Rudersdal Skatepark
ALLE

En dags kanotur
6.-9. klasse

FC Rudersdal fodboldcamp
7-15 år

Jujitsu – selvforsvar for piger
og drenge
2.-9. klasse

Ketsjer/Bat Camp
6-18 år

Magisk uge
2.-5. klasse

Optimistsejlads
3.-9. klasse

Ridning og hestepleje
2.-7. klasse

Skjold Birkerød Fodboldcamp
0.-8. klasse

Sommer i Holte Rideklub
2.-9. klasse

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

Sommermad – med sæsonens 
råvarer
3.-7. klasse

Sommersejlads
2.-7. klasse

HELE FERIEN
Bibliotekerne

Cykelmyggens Cykellegeplads

Eventyrskoven

Film

Masser af muligheder ved 
Kulturcenter Mariehøj

Museerne

Rudersdal Skatepark

Skulpturpasset

Svømmehal

uGE 32

<

SommerSvøm 2020
7-12 år

Springgymnastik
0.-4. klasse

Springgymnastik
4.-9. klasse

Tennis
0.-10. klasse

Tennis Sommerlejr
0.-9. klasse

Workshops med skateboard 
og løbehjul
2.-9. klasse

uGE 32, fortsatuGE 31
Ridning og hestepleje
2.-7. klasse

Sommerferie på vandet
0.-2. klasse

Sommersejlads
2.-7. klasse

Tennis
0.-10. klasse
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0. klasse
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Ketsjer/Bat Camp
Skjold Birkerød Fodboldcamp
Sommerdans hos RuBA
Sommerferie på vandet
Springgymnastik
Springgymnastik 0.-4. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Swim Camp
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr

1. klasse
Adventure Camp
Drop ind – Rudersdal Skatepark
FC Rudersdal fodboldcamp
Ketsjer/Bat Camp
Skjold Birkerød Fodboldcamp
Sommerdans hos RuBA 
Sommerferie på vandet
SommerSvøm
Springgymnastik
Springgymnastik 0.-4. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Swim Camp
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr

2. klasse
Adventure Camp
Badminton
Badminton for alle
Billedskole – dyr, dyr, dyr
Billedskole – et telt, et slot, 
en rumstation
Billedskole – naturens eventyrlige 
væsener
Drop ind – Rudersdal Skatepark
FC Rudersdal fodboldcamp
Jujitsu – selvforsvar for piger og 
drenge

AKTIVITETER 
FORDELT på MåLGRUppE

Karate – selvforsvar for piger og 
drenge
Ketsjer/Bat Camp
Magisk uge
Ridning og hestepleje
Rollespil med Eventyrridderne
Skjold Birkerød Fodboldcamp
Sommer i Holte Rideklub
Sommerdans hos RuBA 
Sommerferie på vandet
SommerSvøm
Springgymnastik
Springgymnastik 0.-4. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Swim Camp
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr
Workshops med skateboard og 
løbehjul

3. klasse
Adventure Camp
Badminton
Badminton for alle
Billedskole – dyr, dyr, dyr
Billedskole – et telt, et slot, 
en rumstation
Billedskole – naturens eventyrlige 
væsener
Drop ind – Rudersdal Skatepark
FC Rudersdal fodboldcamp
Jujitsu – selvforsvar for piger og 
drenge
Karate – selvforsvar for piger og 
drenge
Ketsjer/Bat Camp
Magisk uge
Optimistsejlads
Ridning og hestepleje
Rollespil med Eventyrridderne
Skjold Birkerød Fodboldcamp 
Sommer i Holte Rideklub

Sommerdans hos RuBA 
Sommermad – med sæsonens 
råvarer
Sommersejlads
SommerSvøm
Springgymnastik
Springgymnastik 0.-4. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Swim Camp
Teater
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr
Workshops med skateboard og 
løbehjul

4. klasse
Adventure Camp
Badminton
Badminton for alle
Billedskole – dyr, dyr, dyr
Billedskole – et telt, et slot, 
en rumstation
Billedskole – naturens eventyrlige 
væsener
Drop ind – Rudersdal Skatepark
FC Rudersdal fodboldcamp
Jujitsu – selvforsvar for piger og 
drenge
Karate – selvforsvar for piger og 
drenge
Ketsjer/Bat Camp
Magisk uge
Optimistsejlads
Ridning og hestepleje
Rollespil med Eventyrridderne
Skjold Birkerød Fodboldcamp 
Sommer i Holte Rideklub
Sommerdans hos RuBA
Sommermad – med sæsonens 
råvarer
Sommersejlads
SommerSvøm

Springgymnastik
Springgymnastik 0.-4. klasse
Springgymnastik 4.-9. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Swim Camp
Teater
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr
Workshops med skateboard og 
løbehjul

5. klasse
Adventure Camp
Badminton
Badminton for alle
Billedskole – dyr, dyr, dyr
Billedskole – et telt, et slot, 
en rumstation
Billedskole – naturens eventyrlige 
væsener
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Det kreative værksted
FC Rudersdal fodboldcamp
Jujitsu – selvforsvar for piger og 
drenge
Karate – selvforsvar for piger og 
drenge
Ketsjer/Bat Camp
Magisk uge
Optimistsejlads
Ridning og hestepleje
Rollespil med Eventyrridderne
Skjold Birkerød Fodboldcamp 
Sommer i Holte Rideklub
Sommerdans hos RuBA
Sommermad – med sæsonens 
råvarer
Sommersejlads

Tilbage til ugeoversigten

>
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AKTIVITETER 
FORDELT på MåLGRUppE
SommerSvøm
Springgymnastik
Springgymnastik 4.-9. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Swim Camp
Teater
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr
Workshops med skateboard og 
løbehjul

6. klasse
Adventure Camp
Badminton
Badminton for alle
Billedskole – dyr, dyr, dyr
Billedskole – et telt, et slot, 
en rumstation
Billedskole – naturens eventyrlige 
væsener
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Det kreative værksted
En dags kanotur
FC Rudersdal fodboldcamp
Jujitsu – selvforsvar for piger og 
drenge
Karate – selvforsvar for piger og 
drenge
Ketsjer/Bat Camp
Optimistsejlads
Prøv at ro i havkajak
Ridning og hestepleje
Rollespil med Eventyrridderne
Skjold Birkerød Fodboldcamp 
Sommer i Holte Rideklub
Sommersejlads
SommerSvøm
Springgymnastik

Springgymnastik 4.-9. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Teater
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr
Workshops med skateboard og 
løbehjul

7. klasse
Badminton
Badminton for alle
Drop ind – Rudersdal Skatepark
Det kreative værksted
En dags kanotur
FC Rudersdal fodboldcamp
Jujitsu – selvforsvar for piger og 
drenge
Karate – selvforsvar for piger og 
drenge
Ketsjer/Bat Camp
Optimistsejlads
Prøv at ro i havkajak
Ridning og hestepleje
Skjold Birkerød Fodboldcamp 
Sommer i Holte Rideklub
Sommersejlads
SommerSvøm
Springgymnastik 4.-9. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Teater
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr
Workshops med skateboard og 
løbehjul

8. klasse
Badminton
Badminton for alle
Drop ind – Rudersdal Skatepark
En dags kanotur
FC Rudersdal fodboldcamp
Jujitsu – selvforsvar for piger og 
drenge
Karate – selvforsvar for piger og 
drenge
Ketsjer/Bat Camp
Optimistsejlads
Prøv at ro i havkajak
Skjold Birkerød Fodboldcamp 
Sommer i Holte Rideklub
Springgymnastik 4.-9. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr
Workshops med skateboard og 
løbehjul

9. klasse
Drop ind – Rudersdal Skatepark
En dags kanotur
Jujitsu – selvforsvar for piger og 
drenge
Karate – selvforsvar for piger og 
drenge
Ketsjer/Bat Camp
Optimistsejlads
Sommer i Holte Rideklub
Springgymnastik 4.-9. klasse
Stortrampolin og springgymnastik
Tennis
Tennis Sommerlejr
To dages ridelejr
Workshops med skateboard og 
løbehjul

Tilbage til ugeoversigten

<
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Tilbage til ugeoversigten

Er du klar til at flyve på koste, 
kaste tryllespells, lave magiske 
eliksirer, være en del af en histo-
rie og være med til at skabe et nyt 
univers? Alle nye og gamle elever 
bydes velkommen på Diamond-
dale Akademi, søsterskolen til 
Hogwarts, som du kender fra 
Harry Potter. 

Så kom og vær med, når Kultur-
center Mariehøj slår dørene op 
for en hel uges program spækket 
med sjove, sociale og lærerige 
oplevelser! Nogle af aktiviteterne 
vil være de samme som sidste år, 
men der vil også være spritnye 
fag! 

Du får, sammen med en masse 
andre børn, mulighed for at prøve 
kræfter med at:

•	 Spille	musik
•	 	Arbejde	med	billedkunst,	dans	

og bevægelse
•	 	Skabe	magi	og	kaste	de	vildeste	

trylleformularer
•	 	Være	en	del	af	en	historie	og	

være med til at skabe et nyt 
univers

•	 	Lave	kostumer,	spille	Quidditch	
og meget mere…. 

Måske finder du ud af, at dét der 
med at spille forskellige roller 
bare er vildt sjovt, eller måske 
opdager du, at du pludselig er 
sej til at tegne eller spille på 
instrumenter? Måske får du bare 
en masse nye gode venner og en 
alletiders oplevelse, også selvom 
du ender i huset Slytherin.

Vi afslutter ugen med at holde 
åbent hus, hvor dine forældre, 
familie og venner kan komme 
forbi og opleve, hvad vi har lært 
og hygget os med i løbet af ugen.

MAGISK UGE 
på Kulturcenter Mariehøj

Målgruppe: Afsluttet 2.-5. klasse
Tid: Uge 32, mandag-torsdag  
kl. 9.00-15.00, fredag kl. 9.00-
14.00 og åbent hus kl. 14.00-
16.00 
Sted: Kulturcenter Mariehøj, 
caféområdet (benyt hoved-
indgangen)
Max: 48 deltagere 
Arrangør: Rudersdal Musik-
skole, Rudersdal Bibliotekerne, 
Rudersdal Billedskole, Rudersdal 
Idrætscenter, Kultursekreta-
riatet, Rudersdal Frivilligheds-
center, Vedbæk Garden og  
Ung i Rudersdal  
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk 

Husk madpakke og noget  
at drikke.

uGE 
32

https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Jujitsu – Selvforsvar for piger og drenge
Søllerød Budocenter

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.

Jujitsu fokuserer meget på 
bevægelses- og frigørelsestek-
nikker samt på at komme tæt på 
modstanderen og ofte at vælte 
eller kaste ham/hende for nem-
mere at få kontrol. Derfor skal 
du regne med at lære at kaste og 
falde uden at slå dig.

Vi underviser i konflikthånd-
tering, som en væsentlig del 
af træningen. Dette giver øget 
selvsikkerhed, overblik og ro.

#sommerirudersdal20

Træningen foregår indendørs på 
måtter i joggingtøj og bare tæer.

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: Uge 32, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Skole, Multihallen, 
Fruerlund 9, 2850 Nærum
Max: 22 deltagere 
Arrangør: Søllerød Budocenter, 
budocenter.org
Pris: 350 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Karate – Selvforsvar for piger og drenge
Søllerød Budocenter

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 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Nærum Skole, Multihallen, 
Fruerlund 9, 2850 Nærum
Max: 22 deltagere 
Arrangør: Søllerød Budocenter, 
budocenter.org
Pris: 350 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://budocenter.org
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://budocenter.org
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Springgymnastik 0.-4. klasse 
Skjold Gymnastik Birkerød

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Skjold Gymnastiks Sommer 
Camp er for dig, der gerne vil 
bruge tre dage af din sommer-
ferie i sjovt selskab med andre 
børn på samme alder.

Vi har fokus på grundspringene 
indenfor springgymnastikken og 
krydrer det med akrobatik, sam-
menhold og lege.  Der vil i løbet 
af campen også være mulighed 
for at prøve kræfter med dans.

Der er plads til alle, uanset 
niveau, så længe du er klar til at 
have det sjovt og lære nyt.
Vi vil, så vidt muligt, dele børnene 
op, så de er sammen med børn 
på deres egen alder.

Vi slutter dagene af med en lille 
opvisning for forældrene.

Målgruppe: Afsluttet 0.-4. klasse
Tid: Uge 32, mandag-onsdag  
kl. 9.00-15.00 (mulighed for pas-
ning fra kl. 8.30 og til kl. 15.30)
Sted: Søndervangshallen,  
Søndervangen 48, 3460 Birkerød
Max: 50 deltagere
Arrangør: Skjold Gymnastik 
Birkerød
Pris: 500 kr.
Tilmelding: skjold-gymnastik.dk 

Husk madpakke og drikkedunk.

Springgymnastik 4.-9. klasse
Skjold Gymnastik Birkerød

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Skjold Gymnastiks Sommer 
Camp er for dig, der gerne vil 
bruge to dage af din sommerferie 
i sjovt selskab med andre børn på 
samme alder.

Der er plads til alle, uanset 
niveau, så længe du er klar på at 
have det sjovt og at lære noget 
nyt. Vi skal springe en masse 
forskellige spring, danse og lege 
lege med fokus på sammenhold. 
Der vil derfor også være mulig-
hed for at prøve kræfter med 
rytme i de to dage.

Vi vil, så vidt muligt, dele børnene 
op, så de er sammen med børn 
på deres egen alder.

Målgruppe: Afsluttet 4.-9. klasse
Tid: Uge 32, torsdag og fredag  
kl. 9.00-15.00 
Sted: Søndervangshallen,  
Søndervangen 48, 3460 Birkerød
Max: 40 deltagere
Arrangør: Skjold Gymnastik 
Birkerød
Pris: 350 kr.
Tilmelding: skjold-gymnastik.dk 

Husk madpakke og drikkedunk.

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

#sommerirudersdal20

Målgruppe: Afsluttet 0.-6. klasse
Tid: Uge 28, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00. Der er pasning 
hver dag kl. 8.00-10.00 og igen  
kl. 14.00-15.00
Sted: Vedbæk Skole, Hallen,  
Henriksholms Allé 2,  
2950 Vedbæk
Max: 50 deltagere 
Arrangør: Vedbæk Gymnastik-
forening
Pris: 1.000 kr. 
Tilmelding: vedbaekgymnastik.dk

Medbring træningstøj, som  
du kan bevæge dig i og husk  
madpakke og noget at drikke.

Springgymnastik
Vedbæk Gymnastikforening 

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	gym-

nastik, musik og leg
•	 	Spring	til	springgrav	på	air-

track, måtte og trampet – højt 
tempo og nye tricks

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

•	 	Varieret	gymnastik	med	
erfarne instruktører

https://www.vedbaekgymnastik.dk
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Tilbage til ugeoversigten

Sommerdans hos RuBA
Rudersdal BevægelsesAkademi

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

I uge 27 afholder RuBA sommer-
dans på Kulturcenter Mariehøj.

Det bliver fem intensive dage 
fyldt med dans og bevægelse. Vi 
skal arbejde med klassisk 
danseteknik, håndredskaber som 
hulahopringe og vimpler, akro-
batik, mgp-dans, moderne dans, 
og måske kommer der nogle seje 
overraskelser!

Fredag eftermiddag slutter vi af 
med en flot forestilling, så jeres 
venner og familie kan komme og 
se, hvad I har arbejdet med og 
lært i ugens løb.

Forestillingen bliver afholdt i 
Kultursalen på Kulturcenter 
Mariehøj – altså der, hvor I også 
møder op hver dag i ugens løb.

Der er mulighed for at aflevere 
fra kl. 8.00, og afhentning kan ske 
frem til kl. 16.00.

Målgruppe: Afsluttet 0.-5. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj, 
Øverødvej 246, 2840 Holte  
– Kultursalen m.m.
Max: 60 deltagere
Arrangør: Rudersdal Bevægelses-
Akademi, ruba.dk
Pris: 990 kr.
Tilmelding: ruba.dk/tilmelding-2/ 

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

ruba.dk
http://ruba.dk/tilmelding-2/
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Tilbage til ugeoversigten

Stortrampolin og springgymnastik
Birkerød Gymnastik og Trampolinforening

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Er du vild med at hoppe på tram-
polin, lave saltoer og slå flik – så 
meld dig til Stortrampolin 
og gymnastik i uge 30 hos Birke-
rød Gymnastik og Trampolinfor-
ening (BGT), hvor vi hver dag 
efter en god opvarmning, øver 
fede spring og tricks på både 
airtrack, minitrampolin og
stortrampolin til god musik.

Her lærer du at hoppe sikkert på 
trampolin og stortrampolin, og 
springgymnastik i BGT er 
derfor for både uøvede og øvede.

Vi har fokus på at have det sjovt 
sammen, mens vi træner, og der 
er rig mulighed for at møde en ny 
kammerat eller to, mens vi lærer 
noget nyt og bliver bedre til alt 
det, vi allerede kan samtidig med, 
at musikken brager løs.

Der tilbydes morgen- og  
eftermiddagshygge og leg i 
tidsrummet mandag-fredag 
kl. 9.00-10.00 og kl. 14.00-15.00 
for 200 kr.

Vi glæder os – det bliver fedt!

Målgruppe: Afsluttet 0.-9. klasse
Tid: Uge 30, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Birkerød Skole, Hallen,  
Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød
Max: 50 deltagere
Arrangør: Birkerød Gymnastik  
og Trampolinforening
Pris: 750 kr. (pasningsordning  
alle dage kan tilkøbes for 200 kr.)
Tilmelding: Tilmelding og  
betaling sker via  
rudersdal-bgt.dk

Medbring strømper, tøj til 
bevægelse, stor madpakke og 
drikkedunk.

#sommerirudersdal20

http://rudersdal-bgt.dk
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Tilbage til ugeoversigten

FC Rudersdal Sommercamp
FC Rudersdal

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

I den første og den sidste uge af 
sommerferien afholder BSV2016 
og Rudersdal Boldklub fælles 
camps under navnet FC Ruders-
dal Sydbank Camp 2020 med 
fodbold, super træning, god mad, 
godt vejr og godt kammeratskab.

Fodboldspillere mellem 7 og 
15 år kan allerede nu godt 
begynde at glæde sig til alletiders 
fodboldoplevelse på banerne på 
Rundforbi Stadion til sommer, 
når FC Rudersdal, i samarbejde 
med Sydbank, inviterer til  
sommercamps i uge 27 og 32.

Fodboldcampen varer i fem dage 
og indeholder et intensivt, men 
også sjovt træningsprogram. 
Børnene inddeles i grupper på 
10-12 efter alder, niveau og 
eventuelt sociale relationer.  
Der kan, afhængigt af deltager-
antal, dannes særskilte pigehold.

Campen koster 1.400 kr. for alle 
fem dage, og det inkluderer 
træning, en tøjpakke, frokost og 
frugt til deltagerne. Deltager-
gebyret betales ved tilmelding 
via klubbens hjemmeside under 
punktet ”Camps”. 

Angiv kontaktinformation, årgang 
samt tøjstørrelse ved tilmelding. 

Man er først rigtig tilmeldt 
campen, når tilmeldingen og 
betalingen er gennemført.

Yderligere information vil blive 
udsendt til deltagerne, når vi 
nærmer os henholdvis uge 27  
og uge 32.

Vi glæder os til at se dig!

Målgruppe: 7-15 år
Tid: Uge 27 og 32, mandag-fredag 
kl. 9.00-15.00
Sted: Rundforbi Stadion,  
Egebækvej 118-120, 2850 Nærum
Max: Alle er velkomne 
Arrangør: FC Rudersdal, 
BSV2016.dk
Pris: 1.400 kr.
Tilmelding: Se mere på  
bsv2016.dk, hvor tilmelding  
sker under “BSV camps”.

Skjold Birkerød Fodboldcamp
Skjold Birkerød Fodbold

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Skjold Birkerød Fodbold tilbyder 
en fantastisk fodboldcamp i den 
første og den sidste uge af som-
merferien.

Temaet for fodboldcampen er 
“Individuel udvikling i et fælles-
skab”.

Fodboldskolen vil i år i endnu 
højere grad have fokus på indivi-
duel coaching og socialt samvær 
med andre kammerater. Allerede 
nu kan vi præsentere Sander 
Rønne, Andreas Moe, Kim Toft og 
Ibrahim El-Fous – alle med stor 
erfaring fra børne- og ungefod-
bold i FCK og FCN. Vi garanterer 
topmotiverede trænere, som skal 
sikre en fantastisk uge med jeres 
unger.

Programmet udarbejdes af 
klubbens sportslige leder Sander 
Rønne i samarbejde med klub-
bens sportsudvalg. Med hans 
erfaring fra børne- og ungdoms-
fodbold i FC Nordsjælland og et 
indgående kendskab til Skjold 

Birkerød, bliver det et rigtig godt 
program. Kombineret med gode 
trænere er kimen lagt til en 
lærerig og spændende uge.

NYT – vi giver mulighed for at 
tilkøbe specifik træning enkelte 
dage eller hele ugen i en mindre 
gruppe på maksimalt seks  
personer. Der vil desuden være 
specifik træning til målmænd.

Vi garanterer, at deltagerne får 
en lærerig uge, hvor de udfordres 
og samtidig har det sjovt.

Målgruppe: Afsluttet 0.-8. klasse
Tid: Uge 27 og 32, mandag-fredag 
kl. 9.00-15.00 
Sted: Birkerød Idrætscenter,  
Stadion, Bistrupvej 1,  
3460 Birkerød
Arrangør: Skjold Birkerød  
Fodbold 
Pris: 995 kr.
Tilmelding: Få meget mere 
information og tilmeld via  
skjold-fodbold.dk 

Der kan tilkøbes en lækker 
Select tøjpakke, frokostbuffet  
og  børnepasning kl. 8.00-9.00.

http://bsv2016.dk
http://skjold-fodbold.dk
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Tilbage til ugeoversigten

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Vedbæk Tennis tilbyder to træ-
ningslejre i henholdsvis den før-
ste og den sidste uge af børnenes 
sommerferie. Målet for begge 
træningslejre er, at der skal spil-
les en masse tennis kombineret 
med leg, konkurrencer og andre 
udendørsaktiviteter. 
 
Der er teknisk træning, fysisk 
træning, single/double træning, 
pointspil og ikke mindst sociale 
tennisøvelser på programmet i 
hele ugen. Den helt store begi-
venhed er imidlertid holdkonkur-
rencen, hvor deltagerne i løbet 
af ugen kan tjene points hjem til 
deres hold ved at vinde forskel-
lige konkurrencer som f.eks. at 
finde vildfarne bolde på anlæg-
get, løbe stafet på stranden, 
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 stemning på 
anlægget. 
 
Afslutningsvis skal vinderne af 
holdkonkurrencen kåres, men 
også ugens fairplayspiller,  

Tennis Sommerlejr  
Vedbæk Tennisklub

fighter, tennisspiller og ikke 
mindst bedste ven og veninde 
skal kåres. 
 
Sommerlejren er for alle, der 
har lyst til at svinge ketsjeren i 
skønne naturrige omgivelser. 
 
Bemærk, at der er mulighed for 
at udvide sommerlejren med 
børnepasning fra kl. 9.00-10.00 
og igen kl. 14.00-15.00. Dette 
koster 100 kr. og kan tilkøbes 
som et særskilt produkt, når du 
betaler for aktiviteten. 
 
Målgruppe: Afsluttet 0.-9. klasse 
Tid: Uge 27 og 32, mandag-fredag 
kl. 10.00-14.00 
Sted: Vedbæk Tennisklub,  
Gøngehusvej 25B, 2950 Vedbæk 
Max: 70 deltagere pr. uge 
Arrangør: Vedbæk Tennisklub 
Pris: 975 kr. 
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på vedbaektennis.dk/som-
merlejr/  
 
Medbring selv en tennisketsjer, 
træningstøj, gummisko samt 
eventuelt solcreme og kasket.  
 
Husk madpakke og noget at 
drikke hver dag. Klubben  
serverer et stykke frugt.  

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Kom og prøv tennissportens 
mange glæder. 

Holte Tennisklub sørger for en 
fed uge (mandag-torsdag) med 
masser af aktiviteter for de 
tilmeldte børn og unge.

Dagene vil være fyldt med mas-
ser af tennis, sportsaktiviteter, 
fysisk træning, konkurrencer og 
sociale aktiviteter, hvor fokus på 
udvikling, samarbejde, hold-
ånd, glæde og motivation er i 
højsædet.

Tennis  
Holte Tennisklub  

Målgruppe: Afsluttet 0.-10. klasse 
(man skal være fyldt 6 år)
Tid: Uge 27, 28, 31 og 32, 
mandag-torsdag kl. 9.00-14.00. 
Mulighed for pasningsordning 
hver dag fra kl. 8.00
Sted: Holte Tennisklub,  
Carlsmindevej 26, 2840 Holte
Max: 100 deltagere pr. uge
Arrangør: Holte Tennisklub
Pris: 1.475 kr.
Tilmelding: Se mere og tilmeld 
dig på holtetennisklub.dk

Campdeltagere skal selv med-
bringe vandflaske, madpakke, 
solcreme og sportssko.

#sommerirudersdal20

http://vedbaektennis.dk/sommerlejr/
http://vedbaektennis.dk/sommerlejr/
http://holtetennisklub.dk
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Har du lyst til at lære at spille 
badminton? Få en uges introduk-
tion til badmintonsporten.

De vigtigste slag vil blive gen-
nemgået dels i teori, men også 
gennem praktiske øvelser, spil og 
sjove lege.

Der vil være to til tre instruktø-
rer til stede hele ugen, så både 
mindre og større børn undervises 
i hold.

Badminton 
Holte Badmintonklub 

Målgruppe: Afsluttet 2.-8. klasse
Tid: Uge 27 og 32, mandag-fredag 
kl. 10.00-14.00
Sted: Holtehallen, Hal 1,  
Kongevejen 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 – ellers låner du af os –, 
indendørs- og udendørs sko samt 
praktisk tøj.

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Rudersdal Badminton tilbyder 
undervisning i slag og bevægelse 
samt masser af sjov på badmin-
tonbanen. 

Vores trænere vil lære dig grund-
slagene og meget mere, hvis du 
er en øvet spiller.

Herefter kan du udfordre din 
familie og dine venner til en 
god badmintonkamp og være 
en dygtigere spiller, når du skal 
spille badminton i idrætstimerne 
i skolen.

Badminton for alle 
Rudersdal Badminton

Målgruppe: Afsluttet 2.-8. klasse
Tid: Uge 27, 28 og 32, mandag-
fredag kl. 9.00-14.30
Sted: Rundforbi Idrætsanlæg, 
Idrætshallen, Egebækvej 111, 
2850 Nærum
Max: 28 deltagere pr. uge
Arrangør: Rudersdal Badminton, 
rudersdalbadminton.dk
Pris: 400 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Kom i sportstøj og medbring 
indendørs- og udendørs sko og 
en ketsjer, hvis du har én, ellers 
kan du låne. 

Husk madpakke og noget at 
drikke.

Alle deltagere får en t-shirt  
og frugt.

#sommerirudersdal20

http://holtebadminton.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://rudersdalbadminton.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Igen i år tilbyder Birkerød Tennis-
klub de meget populære junior 
sommercamps i tre sommerfe-
rieuger. Vi spiller på Danmarks 
flotteste ketsjeranlæg.

Det er super populære camps, 
hvor der undervises, trænes og 
spilles i alle de nævnte sports-
grene fra kl. 9.00 til kl. 13.00 hver 
dag.

Der er mulighed for også at 
melde sig til sports-pasningsord-
ningen fra kl. 13.00 til kl. 16.30. 
Det koster lidt ekstra.

Efter mange års erfaring og 
forslag fra forældre, serverer vi 
en lækker sports-frokostbuffet.
Frokostbuffeten er inkluderet i 
prisen, og frugt er også inklude-
ret i prisen for sports-pasnings-
ordningen.

Ketsjer/Bat Camp
Birkerød Tennisklub

Ketsjer/Bat Camp:
I uge 27 kan du spille tennis, 
squash, badminton og bordtennis
I uge 28 kan du spille tennis, 
squash og bordtennis
I uge 32 kan du spille tennis, 
squash, badminton og bordten-
nis.

Har du ikke en ketsjer og et bat, 
så kan du låne. Husk solcreme, 
kasket og drikkedunk – vi håber 
på godt vejr.

Vi glæder os til at se dig.

Målgruppe: 6-18 år
Tid: Uge 27, 28 og 32, mandag-
fredag kl. 9.00-13.00 (16.30) 
Sted: Birkerød Tennisklub, 
Topstykket 28. 3460 Birkerød
Max: 120 deltagere pr. uge
Arrangør: Birkerød Tennisklub
Pris: 1.195 kr. inkl. frokost
Tilmelding: Få mere information 
og tilmeld dig på btsk.dk

Såfremt vi må aflyse camps  
på grund af COVID-19, får de 
tilmeldte selvfølgelig deres 
penge tilbage.

#sommerirudersdal20

http://btsk.dk
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Tilbage til ugeoversigten

Sommermad – med sæsonens råvarer
Ung i Rudersdal

Hop i forklædet og vær med til 
fire dage, hvor vi skal lave dejlig 
sommermad, tilberedt af sæso-
nens bedste råvarer. 

Vi skal hygge os, både mens vi 
laver maden, og når vi spiser 
sammen bagefter.

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse
Tid: Uge 27 og 32, mandag-
torsdag kl. 10.00-14.00 

Sted: 
Uge 27, Sjælsøskolens skole-
køkken, Ravnsnæsvej 120,  
3460 Birkerød 
Max: 16 deltagere pr. uge
Uge 27, Gården i Nærum,  
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum 
Max: 12 deltagere pr. uge

Uge 32, Sjælsøskolens skole- 
køkken, Ravnsnæsvej 120,  
3460 Birkerød 
Max: 16 deltagere pr. uge
Uge 32, Gården i Nærum,  
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum 
Max: 12 deltagere pr. uge

Arrangør: Ung i Rudersdal 
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk 

https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Det kreative værksted
Ung i Rudersdal

Billedskole – naturens eventyrlige væsener
Rudersdal Billedskole

I denne uge skal vi bruge maling, 
papmache og forskellige mate-
rialer, som vi finder på udflugter 
i naturen. 

Tilbage i vores værksted skal vi 
bruge alle disse materialer til at 
farve og forme fortællinger, der 
handler om eventyrlige væsener: 
Skovens og naturens væsener, 
blandinger af mennesker og dyr, 
fabeldyr, trolde og elvere.

Målgruppe: Afsluttet 2.–6. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Kulturcenter Mantzius,  
Billedkunst 1. sal, Johan Mant-
zius Vej 7A, 3460 Birkerød
Max: 12 deltagere
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
billedskolen.rudersdal.dk
underviser: David Dellagi
Pris: 675 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk maletøj, solcreme, hat og 
jakke efter behov samt madpakke 
og noget at drikke.

Elsker du at være kreativ, så kom 
og vær med til fem dage, hvor vi 
fordyber os i den kreative verden.

Vi skal sy fine sommerting, male, 
klippe, klistre og meget andet.

Alle er velkomne på holdet – 
både nybegyndere og øvede, og 
måske får du øje på en ny side af 
dig selv.

Hvis du har lyst til at sy og være 
kreativ, så er det her, det sker!

Målgruppe: Afsluttet 5.-7. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00 
Sted: Gården i Nærum,  
Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum
Max: 15 deltagere
Arrangør: Ung i Rudersdal 
Pris: 600 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk 

Husk madpakke.

#sommerirudersdal20

http://billedskolen.rudersdal.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer


20

Billedskole – dyr, dyr, dyr
Rudersdal Billedskole

Tilbage til ugeoversigten

Med dyr i alle afskygninger 
som gennemgående motiv vil vi 
arbejde med iagttagelsestegning, 
tegning ud af fri fantasi, modelle-
ring, skulptur, maleri, forskellige 
trykteknikker og collage. Først og 
fremmest skal vi have det rigtig 
sjovt. 

Vi tager på museum en af dagene 
i ugen og slutter ugen med en 
lille udstilling for forældre. 

Alle kan være med uanset niveau, 
og undervisningen tilrettelægges, 
så alle får noget ud af øvelserne.

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Kulturcenter Mariehøj, 
Indgang C, Værksted 4,  
Øverødvej 246B, 2840 Holte
Max: 12 deltagere
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
billedskolen.rudersdal.dk
underviser: Tina Uhrskov
Pris: 675 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk maletøj, madpakke og 
noget at drikke.

Billedskole – Et telt, et slot, en rumstation – 
hvor vil du gerne bo?
Rudersdal Billedskole 

Skab dit eget drømmested at bo. 
Vi skal bygge og forme, arbejde 
med farver og bruge mange 
forskellige materialer. Vi skal 
arbejde sammen, få gode ideer 
og bruge fantasien til at bygge 
sjove steder, hvor man kan bo. 
Vi vil gå ud på opdagelse for at få 
ideer og se, om vi også kan bygge 
udenfor.

Så kom og få stillet din nysger-
righed og se dine ideer blive til 
spændende billeder og modeller 
for steder at bo.

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse
Tid: Uge 32, mandag-fredag  
kl. 10.00-14.00
Sted: Kulturcenter Mantzius,  
Billedkunst 1. sal, Johan Mant-
zius Vej 7A, 3460 Birkerød
Max: 12 deltagere
Arrangør: Rudersdal Billedskole, 
billedskolen.rudersdal.dk
underviser: Sisse Hoffmann
Pris: 675 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk maletøj, solcreme, hat og 
jakke efter behov samt madpakke 
og noget at drikke.

http://billedskolen.rudersdal.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://billedskolen.rudersdal.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Teater
Teatermejeriet

Det er en fornøjelse igen i år at 
slå dørene op til Teatermejeriet 
og lave teater i sommerferien.

I løbet af ugen skal vi have det 
sjovt med en masse teater-
lege og teaterøvelser. Vi skal 
improvisere, lave små stykker for 
hinanden og lære en masse om 
teatrets forunderlige verden. Om 
fredagen slutter vi dagen af med 
at vise et teaterstykke for familie 
og venner.

Så elsker du at stå på scenen, 
eller har du bare lyst til at prøve 
det af, så kom og vær med!

Målgruppe: Afsluttet 3.-7. klasse
Tid: Uge 27, mandag-fredag  
kl. 9.00-14.00 
Sted: Teatermejeriets lokaler i 
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 
246, 2840 Holte
Max: 25 deltagere 
Arrangør: Teatermejeriet,  
teatermejeriet.dk
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk 

Husk madpakke og noget at 
drikke.

http://teatermejeriet.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren. 

Er du klar på eventyr, fede ople-
velser 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 med samarbejde og 
kammeratskab i fokus, så kom 
og vær med. Naturen er vores 
legeplads. Den giver højt til loftet, 
plads til de store armbevægelser 
og uendelige muligheder til sjov 
og leg.

Vores faste base er hytten i 
Birkerød, beliggende 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, 
hvor vi kommer Jorden rundt, til 
opgaver, der tester både kroppen, 
hjernen og samarbejdet.

Adventure Camp
Birkegruppen – Det Danske Spejderkorps

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 i gak og løjer. Vi har 
tilsammen over 100 års erfaring 
med udendørsaktiviteter, og vi 
har 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 28!

Målgruppe: 7-12 år
Tid: Uge 28, mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00 med mulighed for 
pasning mellem kl. 7.30-17.00. 
Sted: Birkehytten, Karpevænget 
5, 3460 Birkerød
Max: 40 deltagere 
Arrangør: Birkegruppen,  
Det Danske Spejderkorps
Pris: 1000 kr. (prisen inkluderer 
pasningstilbud mandag-fredag 
fra kl. 7.30-17.00.
Tilmelding: Tilmeldingen er åben 
på birkegruppen.dk/adventure-
camp-2020 

#sommerirudersdal20

http://birkegruppen.dk/adventure-camp-2020
http://birkegruppen.dk/adventure-camp-2020
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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 kul-
minerer ugen med et brag af et 
rollespil med alt, hvad der hører 
sig til af magi, monstre, elvere og 
masser af mystik.

Rollespil med Eventyrridderne
Eventyrridderne og Ung i Rudersdal

Målgruppe: Afsluttet 2.-6. klasse
Tid: Uge 27, 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.

https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Tag på kanotur med dine kam-
merater sammen med spejderle-
dere fra 1. Bistrup Gruppe. Oplev 
den smukke natur langs åen, få 
et par gode fif til kanosejlads og 
prøv friluftslivet af.

Du skal selv sørge for din egen 
transport til og fra Nybro Båd- og 
Kanoudlejning, Nybrovej 384, 
2800 Kongens Lyngby. Vi mødes 
dér kl. 9.00 den 7. august. Herfra 
går turen i kano over Lyngby Sø 
og ind i Mølleåens løb nordpå og 
østpå.

Vi holder pause og spiser frokost. 
Du skal selv sørge for din egen 
madpakke. Spejderne sørger for 
drikkevarer til dig og dine kam-
merater.

Vi vender om og padler via  
Mølleåen over Lyngby Sø tilbage 
til Nybro Båd- og Kanoudlejning, 
hvor vi er tilbage kl. 16.00.

En dags kanotur på Lyngby Sø og Mølleåen
1. Bistrup Gruppe, KFUM Spejderne

Målgruppe: Afsluttet 6.-9. klasse
Tid: Uge 32, fredag den 7. august 
kl. 9.00-16.00
Sted: Vi mødes ved Nybro Båd- 
og Kanoudlejning, Nybrovej 384, 
2800 Kongens Lyngby
Max: 24 deltagere 
Arrangør: 1. Bistrup Gruppe
Pris: 325 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

En kanotur foregår i det fri, så du 
skal naturligvis tage tøj på efter 
vejret.

Husk madpakke og solcreme.

Af sø-sikkerhedsmæssige  
årsager skal deltagerne kunne 
tale og forstå dansk og/eller 
engelsk.

Kontaktoplysninger til begge 
forældre bedes opgivet ved 
tilmelding.

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.
 
Kom og tilbring to dage i stalden 
hos Birkerød Rideforening, hvor 
vi i løbet af dagene beskæftiger 
os med, hvad det vil sige at have 
hest og gå til ridning.

Dagene vil blandt andet byde på 
orientering om sikkerhed, når 
man færdes på en rideskole, lidt 
teori om hestes adfærd og de 
forskellige ride discipliner.

Og så skal vi i stalden, hvor både 
boks og hest skal ordnes og 
selvfølgelig skal vi også på en 
ridetur.

To dages ridelejr
Birkerød Rideforening 

Målgruppe: Afsluttet 0.-9. klasse
Tid: Uge 29, mandag og tirsdag 
kl. 8.30-15.00
Sted: Birkerød Rideforening,  
Ny Bakkegård, Turistvej 175,  
3460 Birkerød 
Max: 15 deltagere
Arrangør: Birkerød Rideforening, 
b-r-f.dk 
Pris: 500 kr.
Tilmelding: Send en mail til 
kontor@b-r-f.dk. Sidste frist for 
tilmelding er den 30. juni.

Husk
•	 Madpakke og noget at drikke
•	 Ridehjelm eller cykelhjelm
•	 Lukket fodtøj med hæl på  
 min. 1 cm.
•	 Ridevest, hvis du har én –   
 ellers kan du låne

#sommerirudersdal20

https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://b-r-f.dk
mailto:kontor%40b-r-f.dk?subject=En%20dags%20ridelejr
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Tilbage til ugeoversigten

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 
Rideklubben Egene 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.

Ridning og hestepleje for begyndere 
Rideklubben Egene

Målgruppe: Afsluttet 2.-7. klasse
Tid: Uge 31 og 32, mandag-fredag 
kl. 9.00-13.00 
Sted: Egene Ridecenter, Høje 
Sandbjergvej 4, 2840 Holte
Max: 15 deltagere pr. uge
Arrangør: Rideklubben Egene, 
egene.dk
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

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

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

Velkommen til sommerferie-
aktivitet 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.
Der vil være ca. 45 minutters 
ridning hver dag.

Sommer i Holte Rideklub
Holte Rideklub

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: Uge 32, mandag-fredag  
kl. 9.00-14.00
Sted: Holte Rideklub,  
Egebækvej 22, 2840 Holte
Max: 20 deltagere pr. uge
Arrangør: Holte Rideklub,  
holterideklub.dk  
Pris: 500 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk:
•	 Madpakke	og	noget	at	drikke
•	 Ridehjelm	eller	cykelhjelm
•	 	Ridestøvler	eller	gummistøvler	

(hæl på min. 1 cm, og der må 
ikke være snøre på)

•	 	Sikkerhedsvest,	hvis	du	har	en,	
ellers har vi et par stykker til 
låns

http://egene.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://holterideklub.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilbage til ugeoversigten

Drop ind – Rudersdal Skatepark
Ung i Rudersdal

Drop ind til en hyggelig uge i 
Rudersdal Skatepark og mød 
dygtige skateboardere, der vil stå 
for en række hyggelige aktiviteter. 
Udover at vi skal skate sam-
men og forbedre vores skills og 
færden i skateparken, vil vi også 
bygge nye træ-ramper.

I løbet af ugen holdes der bygge-
workshops, hvos alle kan være 
med til at bygge nyt til skatepar-
ken. De nye ramper bliver flytbare 
og bidrager til, at skatere kan 
bruge skateparken endnu mere 
kreativt end før.

Ugen er for både store og små, 
så der vil være rig mulighed for 
at skabe nye venskaber på tværs 
af alder og interesser samtidig 
med, at man lærer, hvordan 
man grundlæggende færdes i en 
skatepark.

Kom og brug Rudersdal Skatepark!

Rudersdal Kommune åbnede for nogle år siden 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	andre
•	 	Husk	hjelm	og	andet	sikkerhedsudstyr
•	 Pas	på	dig	selv!
•	 	Vær	med	til	at	holde	parken	ren	–	brug	skraldespandene!

Workshops med skateboard og løbehjul
Ung i Rudersdal og L.O.W. Academy

Målgruppe: Alle, der kan tage 
vare på sig selv
Tid: Uge 27 og 32, mandag til 
fredag, kl. 10.00-16.00
Sted: Rudersdal Skatepark, 
Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 
1, 3460 Birkerød
Arrangør: Ung i Rudersdal
Pris: GRATIS
Tilmelding: Ikke nødvendig  
– mød bare op!

Medbring dit eget skateboard, 
løbehjul eller rulleskøjter og  
husk hjelm og knæ- og albue-
beskyttere.I sommerferien kan du prøve 

kræfter med skateboard, løbe-
hjul, når L.O.W. Academy besøger 
Rudersdal og over to dage 
tilbyder skateundervisning. 

L.O.W. Academy ønsker at 
introducere langt flere til livet 
i skateparken. De har utallige 
gange oplevet, hvordan den 
udvikling og de succesoplevelser, 
som børn og unge får ved at 
skate, kan være skelsættende 
for deres udvikling. De kommer 
i bedre form, får mere selvtillid 
og bliver bedre til at bryde deres 
komfortzone.

Uanset om du aldrig har sat 
foden i en skatepark eller har 
en del erfaring, vil der være 
mulighed for at lære noget nyt i 
de to dage, da L.O.W  Academy 
er vant til at arbejde med mange 
forskellige niveauer.

Målgruppe: Afsluttet 2.-9. klasse
Tid: 
Uge 27, mandag og tirsdag  
kl. 10.00-15.00
Uge 32, torsdag og fredag  
kl. 10.00-15.00
Sted: Rudersdal Skatepark, 
Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 
1, 3460 Birkerød
Max: 25 deltagere pr. uge
Arrangør: L.O.W. Academy  
og Ung i Rudersdal 
Pris: 400 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk 

L.O.W. Academy medbringer 
træningsudstyr, men tag meget 
gerne dit eget skateboard, løbe-
hjul og sikkerhedsudstyr med. 

Husk madpakke og noget at 
drikke.

https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.
 
Elsker du vand og kan du 
undvære mor og far i seks timer 
hver dag i en uge? Vil du med på 
vandet og have det sjovt?

Vi skal sejle, bade og lave en 
masse sjove ting i og omkring 
vandet.

Målgruppe: Afsluttet 0.-2. klasse
Tid: Uge 28, 29, 30, 31 og 32,  
mandag-fredag kl. 9.00-15.00
Sted: Dronninggårds Allé 124B, 
2840 Holte
Max: 20 deltagere pr. uge
Arrangør: Yachtklubben  
Furesøen, yachtklubben.dk 
Pris: 900 kr.
Tilmelding:  
dansksejlunion.dk/sommer – 
der betales med kreditkort ved 
tilmeldingen.

Sommerferie på vandet
Yachtklubben Furesøen  

Medbring håndklæder, sejlertøj, 
badetøj, idrætstøj, rent tøj,  
lommepenge og madpakke.
Pakkeliste kommer på mail i 
ugen op til den 20. juli.

Kontakt ungdomsleder Ilene 
Eriksen på mail, ilene@yacht-
klubben.dk, hvis du har behov for 
mere information.

Dagsprogram
Kl. 9.00: Tjek ind, herunder  
info til forældre kl. 9.00-9.15
Kl. 9.15: Farvel til forældre og 
goddag til din træner og gruppe
Derefter aktiviteter på og i vandet 
– frokost og nye aktiviteter.
Der kan være ture i området, 
sejlads i joller, på SUP’s, i kajak-
ker, kølbåde eller motorbåde 
afhængig af vejr og vind under 
hensyntagen til sikkerhed
Kl. 14.45: Klar til afhentning
Kl. 15.00: Vi lukker klubben

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.
 
Vil du gå glip af fem sjove dage på 
vandet? Nej vel!

For at deltage kræver det:
•	 	At	du	elsker	vand	og	kan	und-

være mor og far i seks timer
•	 	At	du	er	en	god	kammerat	og	

vil have det sjovt.

Vi skal sejle, bade og lave en 
masse sjove ting i og omkring 
vandet

Målgruppe: Afsluttet 2.-7. klasse
Tid: Uge 28, 29, 30, 31 og 32,  
mandag-fredag kl. 9.00-15.00
Sted: Dronninggårds Allé 124B, 
2840 Holte
Max: 20 deltagere pr. uge
Arrangør: Yachtklubben  
Furesøen, yachtklubben.dk 
Pris: 900 kr.
Tilmelding: dansksejlunion.
dk/sommer – der betales med 
kreditkort ved tilmeldingen.

Sommersejlads
Yachtklubben Furesøen  

Medbring håndklæder, sejlertøj, 
badetøj, idrætstøj, rent tøj,  
lommepenge og madpakke.
Pakkeliste kommer på mail i 
ugen op til den 20. juli.

Kontakt ungdomsleder Ilene 
Eriksen på mail, ilene@yacht-
klubben.dk, hvis du har behov for 
mere information.

Dagsprogram
Kl. 9.00: Tjek ind, herunder  
info til forældre kl. 9.00-9.15
Kl. 9.15: Farvel til forældre og 
goddag til din træner og gruppe.
Derefter aktiviteter på og i vandet 
– frokost og nye aktiviteter.
Der kan være ture i området, 
sejlads i joller, på SUP’s, i kajak-
ker, kølbåde eller motorbåde 
afhængig af vejr og vind under 
hensyntagen til sikkerhed
Kl. 14.45: Klar til afhentning
Kl. 15.00: Vi lukker klubben

http://yachtklubben.dk
https://dansksejlunion.dk/boern-og-unge/sommeraktiviteter-2020
mailto:ilene%40yachtklubben?subject=
mailto:ilene%40yachtklubben?subject=
http://yachtklubben.dk
https://dansksejlunion.dk/boern-og-unge/sommeraktiviteter-2020
https://dansksejlunion.dk/boern-og-unge/sommeraktiviteter-2020
mailto:ilene%40yachtklubben?subject=
mailto:ilene%40yachtklubben?subject=
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Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.

Sigma Swim Camp i Birkerød 
giver dig rig mulighed for at teste 
dine svømmefærdigheder samt 
dygtiggøre dig i løbet af ugen. Du 
kommer i vandet to gange om 
dagen (på nær én af dagene, hvor 
der er en anden sjov aktivitet), 
og når du ikke er i vandet, bliver 
der arrangeret sjove lege, spillet 
bold, skattejagt mv. 

På en camp har du chancen for 
lige at få det skub, der skal til for 
blive helt tryg ved vand og blive 
en endnu dygtigere svømmer. 
Trænerne vil gøre alt for, at du får 
en sjov og spændende uge.

Der vil i ugens løb også blive sat 
fokus på livredning.

Alle kan deltage, både vandtil-
vænnede begyndere og super-
øvede svømmere. Man behøver 
ikke at være medlem af Sigma for 
at tilmelde sig.

Sigma Swim Camp
Sigma Swim Birkerød 
  

Målgruppe: 6-11 år
Tid: Uge 28, mandag-fredag  
kl. 8.30-15.00 
Sted: Birkerød Idrætscenter og 
Birkerød Svømmehal,  
Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Max: 90 deltagere 
Arrangør: Sigma Swim Birkerød, 
birkeroedswim.dk 
Pris: 1.495 kr.
Tilmelding: Sigma Swim Camp

Prisen inkluderer en Svim Camp 
t-shirt, badehætte og andre 
goodies samt frugt og kage hver 
dag.

Der bliver mulighed for særtilkøb 
af badedragt/badebukser med 
navnetryk og camp-logo samt et 
par gode børnesvømmebriller.

Du skal hver dag medbringe en 
stor madpakke, da der bruges en 
hel del energi i løbet af dagen. 
Der er mulighed for at købe 
frokost fra Café Grundtvig.

Tilmelding skal ske direkte 
hos arrangøren.
 
Søllerød Svømmeklub afholder 
igen i år SommerSvøm for børn i 
alderen 7-12 år.

Vi skal lave en masse forskellige 
aktiviteter både i vand og på land!
Vi er i vandet to gange hver dag.
Det er ikke nødvendigt med for-
udgående svømmefærdigheder, 
da vi deler børnene op i niveauer, 
så alle gerne skulle blive udfor-
dret. ALLE skal selv kunne klare 
omklædning og afvaskning, inden 
bassinet kalder.

I 2020 er der særlige forhold, der 
kan give anledning til aflysning. 
Se mere på klubbens hjemme-
side. 

Vi ser frem til at se en masse 
svømmeglade børn.

SommerSvøm
Søllerød Svømmeklub 
  

Målgruppe: 7-12 år
Tid: Uge 28 og 32, mandag-fredag 
kl. 8.30-15.30 (mulighed for 
pasning kl. 8.00-8.30 og igen  
kl. 15.30-16.00)
Sted: Desværre kender vi endnu 
ikke adressen, men når det ligger 
fast, informeres alle. Kontroller 
evt. ved tilmelding, da det kan 
være offentliggjort her.
Max: 40 deltagere pr. uge
Arrangør: Søllerød Svømmeklub
Pris: 1.450 kr.
Tilmelding: Via klubbens 
hjemmeside sollerodsvom.dk. 
Eventuelle spørgsmål besvares 
på kontor@sollerodsvom.dk

http://birkeroedswim.dk
https://birkeroedswim.dk/cms/EventOverviewList.aspx
http://sollerodsvom.dk
mailto:kontor%40sollerodsvom.dk?subject=
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Har du lyst til at prøve at ro i en 
havkajak på Øresund? Få tre 
dages introduktion til kajak-
roning, hvor vi gennemgår de 
vigtigste ting såvel teoretisk som 
praktisk. Der er også plads til 
sjov og leg.

Vi ror ved stranden og i havnen 
ved uroligt vand.

Det er et krav, at du kan svømme, 
og du har naturligvis svømmevest 
på, når du er i kajakken. Der vil 
være to-tre instruktører til stede 
alle dage.

Prøv at ro i havkajak
Vedbæk Kajakklub 
  

Målgruppe: Afsluttet 6.-8. klasse
Tid: Uge 27, tirsdag-torsdag  
kl. 10.00-15.00
Sted: Vedbæk Havn, Klubhuset på 
Sydstranden, Vedbæk Strandvej 
356, 2950 Vedbæk 
Max: 10 deltagere
Arrangør: Vedbæk Kajakklub, 
vkkk.memberlink.dk 
Pris: 300 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk

Husk madpakke. Klubben sørger 
for noget at drikke og frisk frugt.

#sommerirudersdal20

Har du lyst til at lære at sejle? 
Du kan prøve at sejle i optimist-
jolle på Furesøen. Du lærer lidt 
”sømandssprog”, nogle nyttige 
knob og frem for alt: Du prøver, 
hvordan det er at udnytte vinden 
til at sejle i en jolle. 

Du vil hele tiden blive fulgt af 
en hurtigtgående følgebåd og 
trænere, der kan instruere og 
hjælpe. 

Mon ikke der også bliver tid til 
lidt badning?

Optimistsejlads
Birkerød Sejlklub 
  

Målgruppe: Afsluttet 3.-9. klasse
Tid: Uge 32, mandag-fredag  
kl. 10.00-15.00 
Sted: Birkerød Sejlklub,  
Plantagevej 80A, 3460 Birkerød
Max: 12 deltagere 
Arrangør: Birkerød Sejlklub, 
birkerodsejlklub.dk 
Pris: 750 kr.
Tilmelding: rudersdal.dk 

Medbring skiftetøj, badetøj, 
madpakke og noget at drikke.

Vejret kan drille, så medbring 
også regntøj og gummistøvler.

Klubben sørger for redningsveste 
til deltagerne.

http://vkkk.memberlink.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
http://birkerodsejlklub.dk
https://www.rudersdal.dk/aktivsommer
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Sommerbogen 2020  
Læs bøger og løs sjove læse- 
udfordringer – få en gratis bog!
 
Børnebibliotekerne bugner af bøger om mageløse 
magikere, piger med power, dumdristige drenge, kæphøje 
riddere, en superheltekaptajn med underhylere og meget 
meget mere, der venter på at blive læst af dig. Læs eller lyt 
til en lydbog i din sommerferie.

I år er der sjove udfordringer i Sommerbogen
Du skal læse minimum 3 bøger, og inden start skal du 
hente et Udfordringsark på det lokale bibliotek - eller printe 
det ud fra bibliotekets hjemmeside rudbib.dk.
På arket kan du krydse af, hvad du mener om bøgerne, du 
har læst. Du kan skrive noget mere om bøgerne, hvis du 
har lyst.

På arket er der også 30 læseudfordringer med forskellige 
sværhedsgrader. Du skal løse mindst 10 af udfordringerne 
for at være med. Du kan f.eks. låne en gyser (1) på bibliote-
ket (2) og læse den i mørke (3). Så har du allerede klaret  
3 udfordringer ved at læse én bog.

Når du har afkrydset mindst 10 udfordringer, afleverer du 
Udfordringsarket på dit lokale bibliotek i Birkerød, Holte 
eller Nærum senest den 22. august. Du får en gratis bog.
Udfordringsarket sender vi videre i den landsdækkende 
konkurrence, hvor der er lodtrækning om 3 hovedpræmier: 
Tøm en boghandel på 5. minutter.

Alder: 6-15 år
Tid: Mandag den 15. juni til lørdag den 22. august
Sted: På alle bibliotekerne i Rudersdal Kommune
Pris: Gratis
Tilmelding: Du henter et Udfordringsark på ét af bibliote-
kerne – eller printer det ud fra hjemmesiden på rudbib.dk

OBS! Du kan få læsetips og hygge i Sommerbogscaféen 
fredag den 19. juni kl. 15.00-17.00 på Hovedbiblioteket i 
Birkerød. 

Tilbage til ugeoversigten

BIBLIOTEKERNE

Kodesjov med  
ozobotter og littleBits: 
pop-up-værksteder

Børnebibliotekarerne laver pop-up 
værksteder med ozobotter, de små 
sjove robotter som kan drøne rundt 
på de baner, du tegner – og med 
littleBits, de elektroniske brikker på 
printplader, som du kan lave mange 
sjove ting af. 

Alder: Ozobot-værksted er fra 6 år og 
littleBits-værksted fra 8 år.
Tid: Pop-up-værksteder i ugerne 
27-29. Hold øje med rudbib.dk
Sted: Hovedbiblioteket i Birkerød og  
Holte Bibliotek
Pris: Gratis
Tilmelding: Mød bare op

Hotte mandage på 
Rudersdal Bibliotekerne i 
alle sommerferieugerne

Gå på jagt efter bogstaver på biblioteket, 
fang fortællingen i udstillingen ”Store 
Monster lille monster”, 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  
mandag den 12. august.

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

https://rudbib.dk
http://rudbib.dk


 

   

I alle sommerferieugerne vil der hver dag  
være aktiviteter med masser af leg og god musik  
i Birkerød Svømmehal.

Alle børn og unge er velkomne – mød op og se, 
hvad der sker. 

Der er sjove aktiviteter og konkurrencer  
hver dag kl. 11.00-15.30.

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN

Praktisk

Hvis du er under 12 år, er det gratis i hele sommerferien (uge 27-32).

Der er gratis adgang kl. 11.00-16.00 alle hverdage. 
Indgangen lukker kl. 15.00, og man skal op af vandet kl. 15.45.

Er du mellem 12 og 17 år, koster det 25 kr. 

Husk, at dit sundhedskort skal fremvises til livredderen, som du finder i 
svømmehallen ned ad trappen fra hovedindgangen.

Derudover er svømmehallens åbningstider kl. 6.00-20.00 alle hverdage 
og kl. 8.00-16.00 i weekenderne.

Svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg er lukket hele sommerferien.

Plads til leg og kreativitet i 
Birkerød Svømmehal 

Læs mere om Rudersdals idrætsområde – idrætsanlæg og svømmehaller 
på idraet.rudersdal.dk

https://idraet.rudersdal.dk


Tilbage til ugeoversigten
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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,  
spilletidspunkter 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. 

http://www.reprisen.dk
http://www.birkeroedbio.dk


CyKELMyGGENS CyKELLEGEpLADS

Tilbage til ugeoversigten
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Træn seje cykeltricks  
med Cykelmyggen Egon   
Spænd cykelhjelmen og tag med på alletiders 
sommerferie-cykeltur på Cykelmyggens 
Cykellegeplads, der ligger lige ved siden af 
Trørødskolen. 

Her kan du sammen med Cykelmyggen Egon og 
alle hans venner tage på 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 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, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Du kan få dit helt eget Cykelmygpas her: 
Cykelmyggens cykelpas
Med Cykelmyggens Cykelpas kan du lege flere 
cykellege derhjemme sammen med din familie.

... eller hent den gratis app ”Cykelmyggens 
Cykellegeplads”, som du kan bruge på din iPad 
til at lave dine egne cykelfortællinger og finde 
ideer til sjov cykellege. På app’en finder du også 
praktiske oplysninger og inspiration til at bruge 
cykellegepladsen.

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!

Hold din fødselsdag på Cykelmyggens Cykellegeplads 
Vidste du, at du kan holde din børnefødselsdag på 
cykellegepladsen? Du kan leje Cirkusloppernes 
cirkusvogn med udstyr. Der er cykler, hjelme, 
trafikskilte og legeudstyr.

Se, hvordan du booker og find mere information om 
cykellegepladsen på Cykelmyggens Cykellegeplads 

https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/17/cykelmyggepas_v11_web_endeligversion.pdf
http://www.rudersdal.dk/temaer/traen-seje-cykeltricks-med-cykelmyggen-egon 
https://www.rudersdal.dk/files/media/2018/15/cykelmyggen_boernefamilier_april_2018_.pdf
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MUSEERNE

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN

Sommerferiehygge 
for hele familien på 
Mothsgården
Sommerferieaktiviteterne begynder  
den 27. juni og slutter den 9. august

Mothsgården ligger i hyggelige Søllerød 
og byder hele sommeren på sjove 
aktiviteter for hele familien. 

Hvis vejret er godt, kan du og din familie 
konkurrere om, hvem der kan gå længst 
på stylter i museets have, trille med 
tøndebånd og prøve kuglespillet. I kan 
også bare nyde en is eller en kop kaffe 
fra museets cafe.

Skulle det danske sommervejr drille, 
eller har I lyst til at udfolde jeres krea-
tive sider, så kan du og din familie tegne 
historien ved bordene, som museet har 
sat op i særudstillingsfløjen. Her finder 
I papir, blyanter, tusser, lim, piberen-
sere, perler og andet, så I kan skabe 
historien. 

Mothsgården 
Søllerødvej 25
2840 Holte

Tirsdag – søndag kl. 11.00-16.00

40 kr. for voksne 
Gratis for børn

Se mere på museer.rudersdal.dk

Museet har fundet små historiske for-
tællinger fra forskellige begivenheder 
gennem tiden, som I kan læse højt af og 
formgive med hænderne.

Der er gamle billeder fra steder, der 
har spillet en rolle. De kan bruges som 
inspiration, eller I kan selv digte videre. 
I kan gøre det helt, som I har lyst til.
Lav en stor flot tegning, en model eller 
måske en tegneserie, der viser, hvordan 
du mener, der har set ud dengang. 

Hvis I har lyst til at gå på opdagelse i 
Søllerød, har museet lavet et stjerneløb, 
der sender jer ud for at lede efter spor 
omkring kirken, kroen og gadekæret. 

Vi glæder os til at se jer!
 

http://www.rudersdalmuseer.dk
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MUSEERNE
 

Se mere på museer.rudersdal.dk

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN

Historisk Arkiv har udvalgt 10 steder, 
der sørger for, at du kommer igen-
nem de flotteste, mest interessante og 
måske glemte afkroge af Rudersdal 
Kommune i din sommerferie. 

Hvis sommeren alligevel skal tilbrin-
ges hjemme, hvorfor så ikke blive lidt 
klogere på din omegn? 

Hvis du besøger stederne, kan du 
deltage i vores konkurrence og udover 
det med at lære noget, så lover vi også, 
at der ved nogle af de fine kulturskatte 
vil være mulighed for at besøge en sjov 
legeplads, en badestrand eller måske 
købe en stor is.

Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune
Biblioteksalléen 1, 2850 Nærum
Mail: arkiv@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 57 95

Tirsdag kl. 10.00-13.00 
Torsdag kl. 15.00-18.00 
Lørdag kl. 10.00-13.00

Find Rudersdals kulturskatte!
Hvordan gør du?
Du henter et kort, der viser vej til de 
udvalgte steder samt et ark til at besvare 
spørgsmålene på arkivets hjemmeside 
eller på arkivets læsesal i åbningstiden. 

Når du har besøgt alle stederne og svaret 
på spørgsmålene, afleverer du svarene 
på arkivet eller i arkivets postkasse i 
Nærum. 

Deltag i lodtrækningen  
om en kurv fuld af lækkerier 
for hele familien

http://www.rudersdalmuseer.dk
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MUSEERNE
 

Se mere på museer.rudersdal.dk

Tilbage til ugeoversigten

HELE SOMMERFERIEN

Ud i naturen med stenalderquiz

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

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

Der skal bygges et nyt museum i 
Vedbæk, hvor enestående grave fra 
jægerstenalderen skal udstilles.  
Det var lige her stenalderjægerne 
boede og begravede deres døde for 
7.000 år siden. Men allerede nu kan  
du gå i stenalderjægernes fodspor. 

Tegnekonkurrence
Du kan også deltage i Vedbækfundenes 
tegnekonkurrence.  Bag stenalder- 
jægernes bopladser i Vedbæk lå  
urskoven. Her gik stenalderjægerne  
på jagt. 

Tegn et af jægerfolkets byttedyr og vær 
med i lodtrækningen om en flot plakat 
med nordiske vilde dyr.

Vi trækker lod blandt alle deltagerne i 
stenalderquizzen og i tegnekonkurrencen 
ved sommerferiens afslutning.  
Vinderne får direkte besked. 

Skyd med bue og pil
I skolernes sommerferie kan du 
prøve kræfter med bueskydning på 
gårdspladsen udenfor Vedbækfundene. 

Prøv om du kan nakke et vildsvin. 
Øv dig med bue og pil udenfor 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. 

Vær med i stenalderquizzen
Besøg Vedbæk i skolernes sommer-
ferie fra lørdag den 27. juni til søndag 
den 9. august og bliv klogere på sten-
alderjægernes liv med en quiz.  

Hvordan var deres liv dengang? Og hvad 
levede de af? Gå en tur rundt i Vedbæk 
og Vedbæk Maglemose og find svarene 
til alle opgavens spørgsmål. 

Hent din stenalderquiz på vores  
hjemmeside museer.rudersdal.dk

Når du har løst opgaven, kan du  
aflevere den hos Vedbækfundene ved Gl. 
Holtegaard og deltage i lodtrækningen 
om et magnetskelet.  

I Vedbækfundenes spændende udstilling  
kan du opleve stenalderfolkets skeletter.  
Gå en tur gennem museets flotte urskov ud  
til fjorden, hvor du kan se deres grave. 

http://www.rudersdalmuseer.dk
http://rudersdalmuseer.dk


Masser af muligheder ved  
Kulturcenter Mariehøj

Tilbage til ugeoversigten
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Minigolf
Minigolf er en udendørs sport, 
hvor alle kan være med, og som 
er ideel til en dyst på tværs af 
generationer. Overfor Kulturcen-
ter Mariehøj, på den anden side 
af Øverødvej i Holtegårdsparken, 
er der anlagt minigolfbaner til 
fri afbenyttelse for alle. Banerne 
kan ikke bookes, men er frit 
tilgængelige ugen rundt. Har 
man ikke sit eget udstyr, kan det 
lejes for 25 kr. pr. person – se 
plakat med vejledning på døren 
ved hovedindgang A i Kultur-
center Mariehøj. Beløbet går 
til vedligeholdelse af banerne, 
der er etableret i et samarbejde 
mellem Dansk Minigolf Union, 
Rudersdal Minigolf Klub og 
Rudersdal Kommune.
BEMÆRK: Der kan kun betales 
med MobilePay til 76 20 17 med 
anførsel af ”minigolf”.

Petanque
Besøg petanquebanen bag ved 
Kulturcenter Mariehøj, som kan 
benyttes af alle. Petanquekugler 
udlånes – se skilt ved hovedind-
gangen. Banerne er booket til 
anden side på hverdage kl. 10.00-
12.00, men ellers er der frit spil!

Basket
Bagved Kulturcenter Mariehøj 
findes en basketkurv med 
opstregning til 3-points- og 
straffekast. Kurven er til fri 
afbenyttelse, og du kan låne en 
basketball – se skilt ved hoved-
indgangen.

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

Græsplænen
I Holtegårdsparken, lige ved 
siden af minigolfbanen, er der en 
stor græsplæne, der kan bruges 
til boldspil, kroket og lignende. 
Du skal selv medbringe udstyr, 
og plænen kan bruges alle dage, 
undtagen mandag og onsdag kl. 
10.30-14.00.

TusindbenRuten
Ude i naturen omkring Kultur-
center Mariehøj venter eventyret. 
Tusindbenruten er en natur-, 
oplevelses- og bevægelsesrute 
for børn og barnlige sjæle i og 
omkring Mariehøj Naturlege-
plads. TusindbenRuten er ca. 
1.000 m lang og ved at følge 
eventyret kommer man rundt i 
skoven, op på Mariehøj, ned ved 
søen og rundt i æbleplantagen 
sammen med Kong Tusindben 
og hans venner. Læs meget mere  
om ruten og download den lille 
bog her.

Åbningstider i Kulturcenter Mariehøj i sommerferiens uger 27-32
Receptionen: Mandag-onsdag kl. 8.00-17.00, torsdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.00
Kulturcaféen “Café Kultur”holder sommerferielukket i hele juli måned.  
Åben i ferieugerne 31 og 32 mandag-fredag kl. 8.00-20.00.

Læs mere her:  
mariehoej.rudersdal.dk

Naturlegepladsen
Mellem Kulturcenter Mariehøj 
og Gl. Holtegaard ligger Mariehøj 
Naturlegeplads. Legepladsen 
ligger smukt i den gamle æble-
plantage og er især for de 3 til 
12-årige. På legepladsen kan børn 
klatre i tårnene med net samt følge 
en ”jorden er giftig”-bane. Adgang 
til legepladsen sker nemmest via 
Øverødvej 246A. Følg vejen bag 
kulturcenteret til der kommer et 
skilt på højre hånd.

Marielunden
I det lille bakkelandskab, Marielun-
den, foran Kulturcenter Mariehøj, 
finder du et udendørs bordtennis-
bord og børn og barnlige sjæle kan 
lege eller opholde sig på bakkerne.
Bat og bolde udlånes – se skilt ved 
hovedindgangen.

Oaser
Rundt omkring huset finder du 
flere små afslapningsoaser, 
herunder Hartmanns Have ved 
Musikskolen, Marielunden samt 
en træterrasse ved Kulturcaféen, 
hvor der også er hængekøjer om 
sommeren.

https://oplev.rudersdal.dk/Tusindbenruten
http://mariehoej.rudersdal.dk
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Tag fantasien med i skoven!
Den skov, du her begiver dig ind i, 
er ikke en helt almindelig skov, men 
en eventyrskov, der byder på mange 
usædvanlige oplevelser.

Lyt med dine ører, se med dine øjne, 
lugt med din næse og mærk med din 
krop … og måske møder du nogle 
af de eventyrlige væsener, der bor 
i Eventyrskolen f.eks. den hidsige 
kratheks, elverne, musiktroldene, 
kæmpeedderkoppen eller kæmpen.

Eventyrskoven er ikke en helt 
almindelig legeplads, men mere et 
sanseunivers. Ved hjælp af eventyr, 
naturformidling, billedkunst og 
bevægelse bygges der bro mellem 
virkelighed og fantasi – samtidig 
med, at der undervejs sættes mange 
sanser i spil hos børnene.

  

En sanselegeplads og et oplagt udflugtsmål for børnefamilier

Læs meget mere om Eventyrskoven her

Eventyrskoven finder du i Nærum ved Kikhaneengen.  
Indgang ad stien fra Egebækvej ved Rundforbi Idrætsanlæg  
eller fra stien bag Nærum Gadekær.

https://oplev.rudersdal.dk/eventyrskoven


Skulpturpasset
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I Birkerød bymidte står en masse 
spændende skulpturer, som vi 
dagligt går forbi, måske uden at 
se på dem og uden at tænke over, 
hvilke historier de gemmer på.

Ved at følge den røde tråd i 
børnenes eget Skulpturpas 
kommer man forbi 10 vidt 
forskellige skulpturer, der hver 
især fortæller sin helt egen 
historie. Skulpturpasset giver 
også gode ideer til opgaver, der 
kan løses undervejs.

På kortet først i Skulpturpasset 
kan man se, hvor skulpturerne 
findes.

Man kan hente et gratis 
Skulpturpas på alle Rudersdal 
Bibliotekerne, i Birkerød Idræts- 
center og på Kulturcenter 
Mariehøj. 

Skulpturpasset kan også  
downloades her:  
Skulpturpasset

Tag børnene med på skulpturjagt i Birkerød

Find flere ideer til oplevelser med børn her

#sommerirudersdal20

https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/48/skulpturpas_rudersdal_kommune.pdf
https://www.rudersdal.dk/boernekultur 
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Der tages forbehold for ændringer i programmet

TILMELDING via rudersdal.dk
Tilmelding og betaling
Tilmeldingen via rudersdal.dk/aktivsommer åbner  
mandag den 18. maj kl. 18.00.

Find det ønskede hold og følg tilmeldingsproceduren.
Der skal betales med Dankort.
Bemærk, at det er deltagerens cpr.nr. eller UNI-login, der skal  
benyttes ved tilmelding.
Husk at oplyse mailadresse og mobilnummer ved tilmelding,  
da al korrespondance foregår elektronisk.

Vigtigt
Tilmelding og betaling foregår efter ”først-til-mølle princippet”.
Den kvittering 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 eller sms.

Venteliste
Hvis det ønskede hold er fyldt, bliver du automatisk tilmeldt en venteliste. 
Hvis der bliver en plads ledig på holdet, vil den første på ventelisten blive 
kontaktet direkte.

Brug for hjælp
Tilmelding hos Rudersdal Kommune administreres af Ung i Rudersdal. 
Ung i Rudersdals telefon 46 11 59 00 er åben ekstraordinært den 18. maj 
kl. 17.00-20.00 og kan benyttes, hvis du har spørgsmål. 
Tilmelding kan ikke ske telefonisk.

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

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.

Aflysning
Arrangørerne af de enkelte aktiviteter forbeholder sig ret til at 
aflyse en aktivitet, såfremt der ikke er kommet tilmeldinger 
nok til, at aktiviteten kan gennemføres. Sker det, at aktiviteten 
må aflyses, vil deltageren få direkte besked, og den indbetalte 
deltagerbetaling vil blive refunderet.

Coronavirus og Aktiv Sommer 2020

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.



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=

