For unge mellem 13 og 18 år
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GRATI

S 27

trand i Grenaa
en

Alle hverdage i uge 26
28. Juni til 2. juli - Alle dage fra kl 12:00 til 19:00

For alle der går i 7. Til 10. klasse

PADDLEBOARD
FUNBALLS
BUMPERBALLS
SPEEDBÅD M. BANAN

KAJAK
KANO
YOGA
MUSIK

Fredag d. 9. Juli kl 12:30 - 21:00

Vi holder havneshow i baghaven i Ørum Djurs , og nøj vi glæjer os!

Med mulighed for overnatning i klubben

Vi starter ud med et fedt
banko spil, hvor vi har sørget for en hulens
masse fede præmier.
Vi får besøg af et super fedt tivoli,
der har en masse forlystelser og præmier
med.

BEACH VOLLEY
MAD OVER BÅL

Som til et rigtig hav-

OG MEGET MERE...

Tilmeld dig en eller flere dage på: www.ungnorddjurs.dk
Der kører busser fra Allingåbro og ørum (og retur) hver dag.

neshow, skal vi have gang i noget race med
nogen både. Vi har indkøbt nogen gummibåde som skal pimpes, og skal slide ned af
en presenning med noget sæbevand på.
Her er der også mulighed for præmier, både
1. 2. og 3. plads!! Kææææft hvor fedt man!

Vi vil sørge for der bliver serveret

fisk og pommes, og der vil være sluch ice og
soft ice maskine.

Der kommer sømblok, så der
skal hamres nogen søm i, og vi skal se
hvem der er bedst til det.

O 30

Der kommer muligvis en kæmpe overraskelse hele vejen fra Sverige!
Af medarbejdere kan
man møde Rasmus, Busse og 2x Bøgelund!

0,-

Pris: 10

Hvis man har lyst

Kan man overnatte i klubben, og deltage i Krea, Hygge Bygge Dagen
- lørdag d. 10. Juni.

Tilmelding er nødvendigt på:

www.ungnorddjurs.dk eller i vores app.

Juli
T 1

S

GRATI

F 2
L 3

Hvornår?

Torsdag d. 8. Juli fra kl. 11.00-16.00
Fredag d. 9. Juli fra kl. 10.00-15.00

Tilmelding kan ske på:
Www.ungnorddjurs.dk
eller i vores app

Hvor?

S 4

KREA E
G
HYG GE
BYG
Dag

Pris:

50 kr.

Vi skal:

Hvor mange?

• Sy et net og/eller en nederdel.
• Lave linoleumstryk til plakater og tøj.
• Lave selvhærdende ler til figurer, kopper
og potter.
• Lave armbånd m. Perler

Tilmelding:

Sammen med
Signe & Fie

Grenå klub – Åboulevarden 62D

OBS!! Hvis man er over
15 år skal der medbringes coronapas!

Der er plads til 10 unge – man deltager
begge dage.

www.ungnorddjurs.dk eller i vores app.

Hvornår?

Der er frokost og snacks begge dage

M 5		

-

0,
Pris: 20

Lørdag d. 10. Juli fra kl. 10.00 -17.00
(Der er mulighed for at blive bag efter og
grille aftensmad, for dem der har lyst)

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

27

Hvor?

Ørum klub – Overbrovej 50A

Tilmelding:

www.ungnorddjurs.dk eller i vores App

Pris:

København R
TUR/RETU

(Man må også gerne nøjes med at
overnatte, og så tage hjem lørdag)

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

,Pris: 50

T 6

Vi skal:

• Lave Tie-Dye - Tag selv det tøj med, du
gerne vil have farvet, eller få en T-shirt
af os, som du kan farve (og få med
hjem).
• Lave linoleumstryk til plakater og tøj.
• Bygge pallemøbler.
• Male og indrette udvalgte områder i
klubben.

Sammen med
Mie A, Mie S & Leif

GRATIS

Fuld forplejning hele dagen
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

O 7
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

DATO: Torsdag til lørdag i uge 27 (8-10 juli)
ANTAL PLADSER: 16
Tag med Ungdomsklubben til København, og
oplev storbyens mange muligheder. Vi overnatter i en ungdomsklub, med kort afstand
til centrum. Vi giver 2 måltider om dagen F.eks. Morgenmad og aftensmad. I står selv
for frokosten. Programmet for turen er i selv
med til at planlægge.

TILMELDING: på www.ungnorddjurs.dk
eller i vores app.

DET KUNNE VÆRE:
• Tivoli
• Shopping
• Kanalrundfart
• Parken
• Nordisk ﬁlm
• Restaurant besøg
• Christiania

ELLER NOGET HELT ANDET
- DET ER OP TIL JER!

T 8

0,Pris: 10 Tur til :

Auning
Kartpark

F 9
L 10
S 11
M 12		

Escape Room
Tur til:

Tur til :

Klatre
parken
o

I Randers

Onsdag d. 14. juli
Pris pr person:

150 kr for adgang til klatreparken
inkl. frokost og vand.

Afgang:

Fra Grenaa klub kl. 9:30
Evt. opsamling i Ørum og Auning

Pris pr person:

Tirsdag d. 13. Juli

100 kr for 30 min. køretid

Afgang fra Grenaa klub kl.
15.45
Evt. opsamling i �Orum
/ og Auning

Afgang:

Fra Grenaa klub kl. 10:00
Evt. opsamling i Ørum og Auning

Tilmelding på:

28

www.ungnorddjurs.dk
Eller i vores app.

Pris: kr. 50,-

Der er kun 12 pladser
Så det er først til mølle.

o

Tilmelding pa:
www.ungnorddjurs.dk
Eller i vores app.

Der er kun 14 pladser
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

O 14

HUSK Coronapas !!!

T 15
F 16

S

GRATI

L 17

S

GRATI

Tilmelding på:
www.ungnorddjurs.dk
Eller i vores app.

Der er kun 14 pladser
Så det er først til mølle.

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

S 18
M 19		
O 21

Onsdag den 21. Juli

T 22

et sted på Djursland
Afgang fra Allingåbro klubben kl. 18:00
Vi er tilbage ca. kl. 22:00

Sammen med Teddy og Simon tager vi ud og
ser hvilke skatte, vi kan hive op fra dybet
(vi er vært ved en lille snack)

29

T 20

Magnet fiskeri
gratis

T 27

Anders inviterer på god musik og
rigtig sommerstemning i klubben
i Allingåbro! Selvfølgelig bliver
det godt vejr, så vi tænder et bål,
rister nogle skumfiduser, spiller
lidt musik, fodbold og chiller max.
- ses!

Der vil være
lidt snacks !

T 29
F 30
L 31

OBS!! Hvis man er over
15 år skal der medbringes
coronapas!

Tilmelding på: www.ungnorddjurs.dk
Eller i vores app.

Pakkeliste + info
• Badetøj
• Toiletgrej og håndklæder
til ude liv
• Gode sko/ støvler
tøj
• Varmt tøj/praktisk
• Drikkeflaske
og liggeunderlag
• Sovepose, pude
s
• Sygesikringsbevi

I Allingåbro ungdomsklub
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

SUP

Med venlig hilsen

Claus og Mads

SKATE-TOUR I JYLLAND
S

GRATI

S

GRATI

30

stand Up Paddle

2 DAGE HVOR VI UDFORSKER
FORSKELLIGE SKATERPARKER I
JYLLAND
AFGANG FRA GRENAA KLUB:
LØRDAG KL.9:30 - HJEMME KL.17:00
SØNDAG KL.9:30 - HJEMME KL.16:00
TUREN ER GRATIS, MEN HUSK
MADPAKKE

mandag, tirsdag
og onsdag i uge 30.

Fra 11.00-16.00

O 28

Skal du opleve et døgn i naturen sammen med Hansen og Neder ?
Vi vil holde til i en shelter et sted på Djursland.
fokus vil være på sundt mad over bål

Afgang fra klub Grenaa torsdag d. 15 juli kl. 14.00
Hjemkomst til klub Grenaa fredag d. 16 juli. kl. 10.00

Kontaktperson:
tlf. 51 51 74 95
Mads Nedergaard:

S 25
M 26		

I DET GO’E VEJR!

i et døgn, så
Husk vi kun er afsted
=)
ikke hele dit garderobeskab

L 24
Tilmelding på www.ungnorddjurs.dk
eller i vores app.

BARE TÆ’ER
OG MUSIK

Følgende mandage:
12/7, 19/7, 9/8, og 16/8 - kl. 17:00-20:00

F 23

Der er 10 Pladser

Locked i
Randers

Mandag d. 12. juli

o

T 13

0,Pris: 15

OBS!! Hvis man
er over 15 år skal
der medbringes
coronapas!

,-

Pris: 50

Møde sted

Åboulevarden 62, Grenaa – Klub Grenaa kl. 10.50.
10 pladser pr. dag

Tilmelding
i klubben
Tilmelding på:foregår
www.ungnorddjurs.dk
eller til
Andreas
Høyer
Eller
i vores app.

SKATEBOARD

ANDRES

RIDER

HØYER

Vi har 5 boards efter først til mølle

princippet. De resterende 5 pladser, er til de unge,
som selv har mulighed for, at medbringe et board.

Der vil være en sandwich og sodavand

til frokost.

Vi vil lave aktiviteter
på boards i form af: yoga, stafet og boldspil.
Det kræver ikke erfaring, at deltage.

Tilmelding på mail:

Simone-overby@live.dk
Senest onsdag den. 21.7.2021 uge 29.
Vi glæder os til at se jer… Ses Signe og Simone

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

august
S 1
M 2		

31

50,-

S

Pris: 2

T 3

GRATI

BARE TÆ’ER
OG MUSIK
I DET GO’E VEJR!

O 4
T 5

Anders inviterer på god musik og
rigtig sommerstemning i klubben
i Allingåbro! Selvfølgelig bliver
det godt vejr, så vi tænder et bål,
rister nogle skumfiduser, spiller
lidt musik, fodbold og chiller max.
- ses!

F 6
L 7

4. august - 7. August

4 dage med musik og sammenspil på kryds og tværs.

S 8
M 9		

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

Der vil være
lidt snacks !

Følgende mandage:
12/7, 19/7, 9/8, og 16/8 - kl. 17:00-20:00
I Allingåbro ungdomsklub
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

32

T 10

gratis

O 11

I samarbejde med det maritime hus i bønnerup

T 12

gratis

Rygårde strand
Tur til

F 13

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

med Teddy & Thomas

L 14

Onsdag den 4. august
kl 13�00 til 21�00

Vi mødes ved Det Maritime Hus’ klubhus på havnen i Bønnerup.
Du kan bare droppe ind, når det passer dig.

S 15

Vi tager speedbåden med, og spænder bananen/ringen bagefter.
Der ud over bliver der mulighed for at prøve paddleboards og kajakker fra det maritime hus. Og - hvis vejret er til det - kan det også være, at der kommer en sejljolle eller
to på vandet.
Hen under aften tænder vi op i grillen, og smider et odentligt læs pølser på
Transport til og fra Bønnerup skal du selv sørge for.

M 16		

33

T 17

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

Onsdag den 25. august
kl. 18:00 - 21:30
vi mødes ved Rygårde strand helt nede ved stranden
i skal selv komme frem og tilbage
vi tager musik og pølser med
vi tager også bolde og forskellige strand-spil med

O 18

KS
VILDMNAR
AFTE
gratis

tning

ed for

Med

T 19
F 20

Hvornår: Fredag d. 27. august kl.
16:00 - 23:00 (med mulighed for overnatning)

500,-

S 22
34

T 24

indtil videre. Men vi starter ved klubben i
Allingåbro.

springe ud med faldskærm
DE ERFARNE INSTRUKTØRER

fra DROPZONE DENMARK.DK vil starte
med at give os en grundig instruktion i
hvad der kommer til at ske, inden vi - i
hold af 5 personer - stiger ombord i flyveren, og bliver fløjet op i 4.000 m højde
hvor selve springet starter.

DU VIL BLIVE SPÆNDT FAST

på maven af en instruktør, der vil sørge for
alt det praktiske, og vil udløse faldskærmen på det rigtige tidspunkt.

F 27
L 28
S 28
35

Oplev bla:

• Mad over bål
• Byg din egen vildmarksburger med viiildt
meget tilbehør
• Vi skal lave forskellige vildmarksaktiviteter
• Der er mulighed for at overnatte i lavvu*
for dem der har lyst til det.
*Teltet på billedet er en lavvu, som den der kan overnattes i

OBS!! Hvis man er over
15 år skal der medbringes
coronapas!

Tilmelding: på www.ungnorddjurs.dk eller i vores app.

sammen med en erfaren instruktør - til en uhørt lav pris.

T 26

M 29		

Hvor?: Placeringen af lejren er hemmelig

Tør du tage
springet?
I samarbejde med Dropzone Denmark.DK tilbyder vi nu en helt unik mulighed for at

O 25

T 30

Antal Pladser: 20

Pris: 1.

L 21
M 23		

overna

muligh

SELVE SPRINGET starter med ca.

45 sekunders frit fald, før instruktøren
udløser faldskærmen i 1.500 m højde

Herefter har du 5 min. til at nyde roen og
udsigten over Herning, inden du lander
stille og blødt lige foran dine venner der
venter spændt.

PRIS KUN:

kr. 1.500,-

(Normalpris kr. 2.770,-)

Prisen er for 1 tandemspring
Inkl. en burger og 0,5l sodavand.

AFGANG:

Lørdag d. 28 august
Kl. 9:30 fra Grenaa klub
kl. 9:50 fra Ørum klub
kl. 10:20 fra Allingåbro klub
Vi kører fra flyvepladsen i Herning
når alle har sprunget
(ca. kl. 16:00)

YDERLIGERE INFO:
Se næste side

På
s

(Ved
natur
skolen/Lagunen)
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trand i Grenaa
en

Alle hverdage i uge 26
28. Juni til 2. juli - Alle dage fra kl 12:00 til 19:00

For alle der går i 7. Til 10. klasse

PADDLEBOARD
FUNBALLS
BUMPERBALLS
SPEEDBÅD M. BANAN

KAJAK
KANO
YOGA
MUSIK

BEACH VOLLEY
MAD OVER BÅL
OG MEGET MERE...

Tilmeld dig en eller flere dage på: www.ungnorddjurs.dk
Der kører busser fra Allingåbro og ørum (og retur) hver dag.

,
0
0
1
Pris:

OBS!! Hvis man er over
15 år skal der medbringes coronapas!

Tilmelding kan ske på:
Www.ungnorddjurs.dk
eller i vores app

,
0
5
:
Pris

Hvornår?

Torsdag d. 8. Juli fra kl. 11.00-16.00
Fredag d. 9. Juli fra kl. 10.00-15.00

Pris:

50 kr.

Vi skal:

Hvor?

Hvor mange?

• Sy et net og/eller en nederdel.
• Lave linoleumstryk til plakater og tøj.
• Lave selvhærdende ler til figurer, kopper
og potter.
• Lave armbånd m. Perler

Tilmelding:

Sammen med
Signe & Fie

Grenå klub – Åboulevarden 62D

Der er plads til 10 unge – man deltager
begge dage.

www.ungnorddjurs.dk eller i vores app.

Der er frokost og snacks begge dage
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

Havneshow
I baghaven
S
I
T
A
R
G

Vi holder havneshow i baghaven i Ørum Djurs , og nøj vi glæjer os!

Vi starter ud med et fedt
banko spil, hvor vi har sørget for en hulens
masse fede præmier.

Fredag d. 9. Juli kl 12:30 - 21:00
Med mulighed for overnatning i klubben

Vi får besøg af et super fedt tivoli,
der har en masse forlystelser og præmier
med.

Som til et rigtig hav-

neshow, skal vi have gang i noget race med
nogen både. Vi har indkøbt nogen gummibåde som skal pimpes, og skal slide ned af
en presenning med noget sæbevand på.
Her er der også mulighed for præmier, både
1. 2. og 3. plads!! Kææææft hvor fedt man!

Vi vil sørge for der bliver serveret

fisk og pommes, og der vil være sluch ice og
soft ice maskine.

Der kommer sømblok, så der
skal hamres nogen søm i, og vi skal se
hvem der er bedst til det.

Der kommer muligvis en kæmpe overraskelse hele vejen fra Sverige!
Af medarbejdere kan

man møde Rasmus, Busse og 2x Bøgelund!

Tilmelding er nødvendigt på:

www.ungnorddjurs.dk eller i vores app.

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

Hvis man har lyst

Kan man overnatte i klubben, og deltage i Krea, Hygge Bygge Dagen
- lørdag d. 10. Juni.
(Man må også gerne nøjes med at
overnatte, og så tage hjem lørdag)
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Hvornår?

Lørdag d. 10. Juli fra kl. 10.00 -17.00
(Der er mulighed for at blive bag efter og
grille aftensmad, for dem der har lyst)

Hvor?

Ørum klub – Overbrovej 50A

Tilmelding:

www.ungnorddjurs.dk eller i vores App

Pris:

GRATIS

Vi skal:

• Lave Tie-Dye - Tag selv det tøj med, du
gerne vil have farvet, eller få en T-shirt
af os, som du kan farve (og få med
hjem).
• Lave linoleumstryk til plakater og tøj.
• Bygge pallemøbler.
• Male og indrette udvalgte områder i
klubben.

Sammen med
Mie A, Mie S & Leif

Fuld forplejning hele dagen
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

,
0
0
2
Pris:

KøbenhavnTUR
TUR/RE

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

DATO: Torsdag til lørdag i uge 27 (8-10 juli)
ANTAL PLADSER: 16
Tag med Ungdomsklubben til København, og
oplev storbyens mange muligheder. Vi overnatter i en ungdomsklub, med kort afstand
til centrum. Vi giver 2 måltider om dagen F.eks. Morgenmad og aftensmad. I står selv
for frokosten. Programmet for turen er i selv
med til at planlægge.

TILMELDING: på www.ungnorddjurs.dk
eller i vores app.

DET KUNNE VÆRE:
•
•
•
•
•
•
•

Tivoli
Shopping
Kanalrundfart
Parken
Nordisk ﬁlm
Restaurant besøg
Christiania

ELLER NOGET HELT ANDET
- DET ER OP TIL JER!

,0
0
1
:
Pris

Auning
Kartpark
Tur til :

Mandag d. 12. juli
Pris pr person:

100 kr for 30 min. køretid

o

Afgang:

Fra Grenaa klub kl. 10:00
Evt. opsamling i Ørum og Auning

Tilmelding på:

www.ungnorddjurs.dk
Eller i vores app.

Der er kun 12 pladser
Så det er først til mølle.

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

,
0
5
:
Pris

Escape Room
Tur til:

Tirsdag d. 13. Juli

Locked i
Randers

Afgang fra Grenaa klub kl
. 15.45
Evt. opsamling i �O/rum og
Auning

Pris: kr. 50,o

Tilmelding pa:
www.ungnorddjurs.dk
Eller i vores app.

Der er kun 14 pladser

HUSK Coronapas !!!

,0
5
1
:
Pris
Tur til :

Klatre
parken
o

I Randers

Onsdag d. 14. juli
Pris pr person:

150 kr for adgang til klatreparken
inkl. frokost og vand.

Afgang:

Fra Grenaa klub kl. 9:30
Evt. opsamling i Ørum og Auning

Tilmelding på:
www.ungnorddjurs.dk
Eller i vores app.

Der er kun 14 pladser
Så det er først til mølle.

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

S
I
T
A
R
G

Skal du opleve et døgn i naturen sammen med Hansen og Neder ?
Vi vil holde til i en shelter et sted på Djursland.
fokus vil være på sundt mad over bål

Afgang fra klub Grenaa torsdag d. 15 juli kl. 14.00
Hjemkomst til klub Grenaa fredag d. 16 juli. kl. 10.00
OBS!! Hvis man er over
15 år skal der medbringes
coronapas!

Pakkeliste + info
• Badetøj
ndklæder
• Toiletgrej og hå
r til ude liv
vle
stø
o/
sk
de
Go
•
k tøj
tis
ak
/pr
tøj
t
rm
• Va
• Drikkeflaske
og liggeunderlag
• Sovepose, pude
is
ev
sb
ing
kr
esi
Syg
•
d i et døgn, så
Husk vi kun er afste
beskab =)
ero
ikke hele dit gard
Kontaktperson:
tlf. 51 51 74 95
Mads Nedergaard:
Med venlig hilsen

Claus og Mads

Tilmelding på: www.ungnorddjurs.dk
Eller i vores app.

S
I
T
A
R
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2 DAGE HVOR VI UDFORSKER
FORSKELLIGE SKATERPARKER I
JYLLAND
AFGANG FRA GRENAA KLUB:
LØRDAG KL.9:30 - HJEMME KL.17:00
SØNDAG KL.9:30 - HJEMME KL.16:00
TUREN ER GRATIS, MEN HUSK
MADPAKKE

Tilmelding
i klubben
Tilmelding på:foregår
www.ungnorddjurs.dk
eller til
Andreas
Høyer
Eller
i vores app.

SKATEBOARD

ANDRES

RIDER

HØYER

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

SUP

S
I
T
A
R
G

stand Up Paddle

mandag, tirsdag
og onsdag i uge 30.

Fra 11.00-16.00

Møde sted

Åboulevarden 62, Grenaa – Klub Grenaa kl. 10.50.
10 pladser pr. dag

Vi har 5 boards efter først til mølle

princippet. De resterende 5 pladser, er til de unge,
som selv har mulighed for, at medbringe et board.

Der vil være en sandwich og sodavand

til frokost.

Vi vil lave aktiviteter
på boards i form af: yoga, stafet og boldspil.
Det kræver ikke erfaring, at deltage.

Tilmelding på mail:

Simone-overby@live.dk
Senest onsdag den. 21.7.2021 uge 29.
Vi glæder os til at se jer… Ses Signe og Simone

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

Magnet fiskeri
s
grati

et sted på Djursland
Onsdag den 21. Juli
Afgang fra Allingåbro klubben kl. 18:00
Vi er tilbage ca. kl. 22:00

Sammen med Teddy og Simon tager vi ud og
ser hvilke skatte, vi kan hive op fra dybet
(vi er vært ved en lille snack)

OBS!! Hvis man
er over 15 år skal
der medbringes
coronapas!

Der er 10 Pladser
Tilmelding på www.ungnorddjurs.dk
eller i vores app.

S
I
T
A
R
G

BARE TÆ’ER
OG MUSIK
I DET GO’E VEJR!
Anders inviterer på god musik og
rigtig sommerstemning i klubben
i Allingåbro! Selvfølgelig bliver
det godt vejr, så vi tænder et bål,
rister nogle skumfiduser, spiller
lidt musik, fodbold og chiller max.
- ses!

Der vil være
lidt snacks !

Følgende mandage:
12/7, 19/7, 9/8, og 16/8 - kl. 17:00-20:00
I Allingåbro ungdomsklub
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!
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Pris:

4. august - 7. August

4 dage med musik og sammenspil på kryds og tværs.
OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

4 dage med musik og sammenspil på kryds og tværs.
Musik Dage Djurs er et musik tilbud i
sommerferien til unge mellem 13-18 år.
Der lægges stor vægt på at spille musik
sammen i forskellige grupper, og der skal
“jammes” en masse.
Underviserne vil i løbet af campen præsentere deltagerne for en række musikgenre
som man måske ikke kendte i forvejen,
men der vil også være tid til at spille pop/
rock musik og moderne hits sammen med

de andre deltagere. Derudover er der masser af tid til at hygge sig med de andre deltagere både med og uden musik.
Alle instrumenter er velkomne, og man kan
også i løbet af campen prøve kræfter med et
andet instrument end man spiller normalt.
Projektet er et samarbejde mellem Ungnorddjurs og Kulturskolen Norddjurs og er støttet af Norddjurs Kommune.

• Deltagerbetaling: 250 kr.
• Tilmelding på: Ungnorddjurs.dk
• Dato: fra onsdag d 4. august til lørdag
d 7. august.
• Sted: Ungnorddjurs Allingåbro,
Plantagevej 11, 8963 Allingåbro
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I samarbejde med det maritime hus i bønnerup

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

Onsdag den 4. august
kl 13�00 til 21�00

Vi mødes ved Det Maritime Hus’ klubhus på havnen i Bønnerup.
Du kan bare droppe ind, når det passer dig.
Vi tager speedbåden med, og spænder bananen/ringen bagefter.
Der ud over bliver der mulighed for at prøve paddleboards og kajakker fra det maritime hus. Og - hvis vejret er til det - kan det også være, at der kommer en sejljolle eller
to på vandet.
Hen under aften tænder vi op i grillen, og smider et odentligt læs pølser på
Transport til og fra Bønnerup skal du selv sørge for.
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Hvornår:

Fredag d. 27. august kl.

16:00 - 23:00

(med mulighed for overnatning)
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Antal Pladser: 20
Hvor?: Placeringen af lejren er hemmelig
indtil videre. Men vi starter ved klubben i
Allingåbro.

Oplev bla:

• Mad over bål
• Byg din egen vildmarksburger med viiildt
meget tilbehør
• Vi skal lave forskellige vildmarksaktiviteter
• Der er mulighed for at overnatte i lavvu*
for dem der har lyst til det.
*Teltet på billedet er en lavvu, som den der kan overnattes i

OBS!! Hvis man er over
15 år skal der medbringes
coronapas!

Tilmelding: på www.ungnorddjurs.dk eller i vores app.
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Tør du tage
springet?
I samarbejde med Dropzone Denmark.DK tilbyder vi nu en helt unik mulighed for at

springe ud med faldskærm
sammen med en erfaren instruktør - til en uhørt lav pris.

DE ERFARNE INSTRUKTØRER

fra DROPZONE DENMARK.DK vil starte
med at give os en grundig instruktion i
hvad der kommer til at ske, inden vi - i
hold af 5 personer - stiger ombord i flyveren, og bliver fløjet op i 4.000 m højde
hvor selve springet starter.

DU VIL BLIVE SPÆNDT FAST

på maven af en instruktør, der vil sørge for
alt det praktiske, og vil udløse faldskærmen på det rigtige tidspunkt.

SELVE SPRINGET starter med ca.

45 sekunders frit fald, før instruktøren
udløser faldskærmen i 1.500 m højde

Herefter har du 5 min. til at nyde roen og
udsigten over Herning, inden du lander
stille og blødt lige foran dine venner der
venter spændt.

PRIS KUN:

kr. 1.500,(Normalpris kr. 2.770,-)

Prisen er for 1 tandemspring
Inkl. en burger og 0,5l sodavand.

AFGANG:

Lørdag d. 28 august
Kl. 9:30 fra Grenaa klub
kl. 9:50 fra Ørum klub
kl. 10:20 fra Allingåbro klub

Vi kører fra flyvepladsen i Herning
når alle har sprunget
(ca. kl. 16:00)

YDERLIGERE INFO:
Se næste side

Praktisk info
BETINGELSER FOR AT KUNNE SPRINGE!

• Som tandemspringer er der ikke noget alderskrav. Men er
du under 18 år, kræver din deltagelse en forældreunderskrift.
• Du skal have alle dine lemmers fulde brug og være psykisk
og fysisk rask.
• Du må ikke have epilepsi eller tendens til at besvime. Hvis
du har sukkersyge eller lign. sygdomme, skal du have en
lægeerklæring med.
• Din vægt må ikke være over 110 kg.

Forældre
underskrift

I forbindelse med tandemspring d. 28 august 2021 med
UngNorddjurs SKAL DENNE SIDE UNDERSKRIVES OG
MEDBRINGES PÅ SELVE DAGEN!
Elevens fulde navn: ...............................................................................................................
Elevens Mobil nr. ..................................................................................................................
Forældres mobil nr. ..............................................................................................................
Forældres underskrift ............................................................................................................

Med min underskrift har jeg hermed bekræftet, at jeg har
læst og forstået alle oplysningerne på denne side, og at
jeg har givet mit barn lov til at udføre et tandemspring
med en instruktør fra DROPZONE DENMARK.DK

har du spørgsmål?
Så kontakt en af de to ansvarlige
for turen fra UngNorddjurs:
Leif Andersen: 20 35 99 33
Jan Flak: 24 94 39 49

FORHOLDSREGLER ANG. COVID 19

• Af hensyn til smittefare, vil der ikke blive udleveret
dragter til benyttelse i forbindelse med springet. Du
skal selv medbringe tøj der er varmt nok. ”Varmt nok”
betyder mindst 2 lag overtøj og gerne en jakke uden
hætte.
• Man bør være opmærksom på at bukserne kan blive
beskidte, da man glider landingen af på numsen.
• Der skal også bæres handsker og halsedisse (der dækker
for munden) gennem hele oplevelsen. Disse ting kan
tilkøbes i receptionen til 75 kr. såfremt man ikke medbringer dem selv.
• Husk praktisk tøj - herunder også sko
• Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

Meget VIGTIGT!!
FORSIKRINGSFORHOLD!

• Al springaktivitet gennemføres på eget ansvar.
• Faldskærmsspring er i kategorien “farlig sport.”
• Der kan hos dit eget forsikringsselskab tegnes en forsikring
som dækker denne kategori.
• Når du skriver under på tandemerklæringen, bliver du automatisk forsikret igennem Dropzone Denmarks tredjepartsforsikring som dækker skade på ting eller andre personer - men
IKKE PÅ DIG!
• Hvis du ønsker yderligere forsikring, skal du kontakte dit eget
forsikringsselskab.
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Rygårde strand
Tur til
med Teddy & Thomas

OBS!! Hvis man er over 15 år skal der medbringes coronapas!

Onsdag den 25. august
kl. 18:00 - 21:30
vi mødes ved Rygårde strand helt nede ved stranden
i skal selv komme frem og tilbage
vi tager musik og pølser med
vi tager også bolde og forskellige strand-spil med

