Så er vi klar med en ny sæson i Ungdomsskolen. Sommeren er forbi, så hold og projekter er klar til en ny sæson. Denne folder
vil fortælle dig om de tilbud, som vi har i Ungdomsskolen. Der er rigtig mange, som vi håber kan fange interessen ved dig.
Hvis du har andre ideer, kan du altid komme forbi, og vi vil prøve at oprette det.
Vi kan også henvise til vores hjemmeside, hvor I kan se alt, hvad vi laver i UngNorddjurs. Her vil fagene og projekterne komme frem, og I kan
tilmelde jer der. Hvis I har problemer med at finde ud af tilmeldingen, kan I altid kontakte os. På hjemmesiden kan I også tilmelde jer til ture
og større arrangementer.
Vores hjemmeside kan I finde på: www.ungnorddjurs.dk. Vi har også facebook, hvor I kan finde os. De er meget bundet op på vores klubber,
så her kan I se, hvad der sker. De hedder alle sammen Ungnorddjurs til fornavn, så hvis du søger på det, så finder du dem.
Vi er klar – er I???
God fornøjelse med den kommende sæson.
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Mandag den 3. september åbner ungdomsklubberne for fuld kraft, med de normale åbningstider. Indtil da vil der være åbent (uden busser) på
udvalgte dage i August. Se på vores hjemmeside
hvornår din klub har åbent. Ungdomsklubben er
stedet, hvor du kan hænge ud med vennerne og
have det sjovt. Der er i alt tre ungdomsklubber i
UngNorddjurs, og når du har købt klubkort i en
af dem, har du også fri adgang til de øvrige to
klubber.

Hver klubaften vil der være en programsat aktivitet,
man kan deltage i, men du er for det meste også velkommen til bare at komme og hænge ud.

Program

Aktivitetsprogrammet kan du finde i klubben, på vores
hjemmeside, og på den facebook side, der hører til den
enkelte klub. Det er også på Facebook du kan holde dig
opdateret om alle de spontane aktiviteter, der foregår i
løbet af sæsonen.

Busruter

UngNorddjurs har sammen med kommunen i alt syv
offentlige busruter, der kører til og fra vores treungdomsklubber i Grenaa, Ørum og Allingåbro. Det
er gratis at køre med busserne. Du kan se busplanerne på www.ungnorddjurs.dk eller
hente en busplan i din klub.

Klubkort

For at gå i ungdomsklub skal du købe et
klubkort. Kortet koster kr. 100,- og gælder for hele sæsonen til klubberne i både
Grenaa, Ørum og Allingåbro.
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Entré

Ved flere af de større events og arrangementer vil der
være en mindre entré, som betales ved indgangen. Ved
besøg i andre klubber betales entréen ved tilmelding
til aktiviteten. Ved flere af disse events giver klubkortet
rabat.

Alkohol

Alle aktiviteter i UngNorddjurs er alkoholfrie, hvilket
selvfølgelig betyder, at events, fester mv. også er alkoholfrie. Skulle der alligevel dukke en påvirket person
op, vil forældrene blive kontaktet, og vedkommende vil
blive kørt hjem.

Udvidet åbningstid

Ved flere af ungdomsskolens større events er åbningstiden udvidet. Ved sådanne arrangementer vil der normalt være transport fra og til den klub, som de unge
normalt bruger. I enkelte tilfælde vil der være rutetransport, således at de unge kan benytte deres sædvanlige
busstop ved almindelig klubaktivitet. Udvidet åbningstid betyder dog ikke, at man nødvendigvis skal deltage
indtil arrangementet slutter. Det er naturligvis tilladt
at blive afhentet af forældre eller andre, såfremt det er
efter aftale med en klubmedarbejder.

Ungdomsskolen:
Administrationen: 89 59 25 50
Åboulevarden 62 • 8500 Grenaa

Ungdomsklubberne
& Undervisning:
Afd. leder: Per Larsen
Tlf.: 20 14 65 15

Klubben i Allingåbro

Klubben i Ørum:

Klubben i Grenaa:

Bjarne Kristensen: 40 13 32 18

Mie Secher: 20 41 17 41

Mads Nedergaard: 51 51 74 95

e-mail: bk@ungnorddjurs.dk

e-mail: ms@ungnorddjurs.dk

e-mail: mn@ungnorddjurs.dk

Plantagevej 11A • 8961 Allingåbro

Overbrovej 50 A • 8586 Ørum Djurs

Åboulevarden 62 • 8500 Grenaa

www.facebook.com/UngnorddjursVest

www.facebook.com/UngnorddjursOrum

www.facebook.com/UngnorddjursGrenaa

Åbningstider

Åbningstider

Åbningstider

Mandag og fredag: 18:30 - 21:30

Mandag, onsdag og fredag: 18:30 - 21:30

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 19:00 - 22:00

Onsdag: 14:30 – 21:30
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Hold og projekter i UngNorddjurs er et fritidstilbud til dig, som har lyst til at bruge din fritid
sammen med andre unge om en fælles interesse.
Du tilmelder dig til holdene via vores hjemmeside,
hvor du også kan se den fulde oversigt over de hold,
der er oprettet. Hvis du spontant kommer i tanke om,
at du gerne vil gå på et hold, er du også velkommen til
at møde op på det pågældende hold og høre, om der
er plads til dig. Det vil der være i de allerfleste tilfælde
(undtagen færdsels holdene, som oprettes løbende, når

der er elever til et helt hold).
De fleste hold starter i uge 40 på den viste ugedag, hvis
der er nok tilmeldte. Hvis der ikke er nok tilmeldte til at
det ønskede hold kan oprettes, eller hvis der sker ændringer i opstartstidspunktet, vil du få direkte besked
via e-mail.
Hvis du synes, der mangler lige netop dét hold du gerne
vil gå på, så kontakt os. Vi vil meget gerne forsøge at
oprette det, hvis det er muligt.

Sådan melder du dig til et hold
1) Gå på www.ungnorddjurs.dk og klik på den gule knap ”Hold tilmelding”
øverst på siden.
2) Log ind på siden, (eller opret en profil, hvis det er første gang du besøger siden. Du
kan også bruge dit Uni-Login). Vær opmærksom på, at den e-mail adresse du opgiver, også er
den vi benytter, når du skal have besked om hvor og hvornår holdet starter.
3) Find det hold du ønsker at gå på, og klik på tilmeld. På visse hold eller ture kan der være prøvegebyr eller
egenbetaling, der skal betales ved tilmelding. Dette kan gøres med dankort på hjemmesiden.
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A

B

Artwriting/
creative writing.
På dette hold kommer hyggen først. Det vil sige
kage og te i lange baner.
Kunne du tænke dig at blive bedre til at skrive?
Både dine trælse skoleopgaver, men også hvis du
skriver sange, digte eller blogs. Så kan dette fag
hjælpe dig.
Her vil du få en række redskaber og fifs, til hvordan man skriver bedre og mere kreativt. Vi vil også
beskæftige os med Artwriting.
Art Writing er en litterær kunstform, som finder
sted i et tværæstetisk spændingsfelt mellem litteratur og andre medier og kunstarter som lyd, musik
og billedkunst.
Tid og Sted:
Ørum:

Weekends - aftales med holdet

D

Bo-cart

Dans

Bo-kart er et hold for både drenge og piger, som kan
lide fart og motor. Bo-kart er offroad gokarts.

Er du til lækre rytmer og svingende hofter, hurtige fødder og svedige moves - så er danseholdet
lige noget for dig.

Holdet kommer til at omhandle vedligeholdelse af Bo-karts
og anlægning af bane til dem. Ud over dette kommer vi selvfølgelig til at køre en del også. Der vil være mulighed for at
lære lidt om motor og karrosseri.

Vi danser både freestyle, og lærer dansesekvenser til
moderne såvel som klassisk musik.

Tid og Sted:

Tid og Sted:

Allingåbro:

Grenaa:

Tidspunkt aftales med holdet

mandage 19:00 - 20:30

Dansk
Dette hold er en del af ”skolefagene”. Det er her
du får mulighed for at dygtiggøre dig indenfor et specifikt område.
Som udgangspunkt vil der blive taget udgangspunkt i dine ønsker,
dog skal der være plads til alle.
Holdet er ikke ment som et lektiehjælpshold, men som et hold
hvor du udfordres.
Tid og Sted:
Aftales med holdet
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dansk som
2. sprog

design & 		
Syning

Dulighedsbevis

Der undervises i dansk på begynderniveau. Undervisningen vil bestå af øvelser i samtale og
grammatik, samt et kreativt værksted med focus
på sprog.

Kunne du tænke dig at lære at sy dit eget tøj?
Har du et design, som du har brug for hjælp til at
få ført ud i livet? Eller vil du prøve kræfter med
refashion – omsyning af dit gamle tøj, så det får
nyt look og nyt liv?

Dulighedsbevis kan også kaldes ”Det store
Speedbådskørekort”, og er for dig der ønsker
et mere omfattende kendskab til navigation,
søvejsregler og søsikkerhed.

Tid og Sted:

Her har du muligheden for at lære at sy og opdage en
verden af muligheder. Du kan sy præcis hvad du har lyst
til. Undervisningen tilrettelægges individuelt efter dit
behov. Det vil være muligt at få hjælp og vejledning til
at sy alle former for beklædning og tilbehør.

Kurset giver den nødvendige kunnen for at kunne begå
sig forsvarligt til søs. Kan afsluttes med teoretisk og
praktisk prøve. Du vil modtage information vedr. opstart, materiale og undervisningssted pr. brev når holdet er fyldt. Planlægning af undervisningstider aftales
med underviseren.

Tid og Sted:

Tid og Sted:

Aftales med holdet

Dj
Kunne du tænke dig at blive DJ?
Ta med på en rejse ind i dj-kulturens verden. Her vil du
få viden inden for: brug af udstyr, musikvalg, performance og teknik.

Grenaa:

tirsdage 15:30 - 18:30

Grenaa:

Starter til foråret

E
Elektronisk
musik
På holdet vil du blive introduceret for programmet Ableton Live 8. Genren du vil lave, er du selv
med til at bestemme.
Du vil lære programmet at kende således du selv kan
lave DIN egen musik. Samtidigt vil du få mulighed for at
få kendskab til verden som DJ og det at indspille musik. I
løbet af sæsonen vil du få mulighed for at optræde med
din egen musik til forskellige arrangementer, som f.eks.
Track, Rock i Rusk og Ungdomsringens Musikfestival.
Tid og Sted:
Grenaa:

Holdet er både for nye DJ’s men også for øvede, som vil
ha endnu mere erfaring og guldkorn med på vejen.
Vi arbejder målrettet på at skabe DJ’s til f.eks. Track samt
forskellige klubfester. I forløbet skal vi b.la. også besøge
Radio ABC og møde flere professionelle DJ’s og producere.
Tid og Sted:
Aftales med holdet
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onsdage 19:00 - 21:30

Engelsk
English is my best... eller not. Vil du blive bedre
til engelsk både skriftligt og mundtligt er her en
super chance.
Engelsk holdet køre med materiale der er afpasset efter
den enkelte elevs kunnen. Dvs. ingen er for god eller
dårlig til at deltage på dette hold. Holdet bliver oprettet efter behov, og du vil modtage information vedr.
opstart, materiale og undervisningssted på mail i udgangen af september. Planlægning af undervisningen
aftales med underviseren.
Tid og Sted:
Aftales med holdet

E-sport
Mød dine visuelle venner ”face to face”, hvor I kan
få holdtræning i e-sport. Der vil blive spillet CSGO
eller LOL.
Der vil blive undervist/vejledt i forskellige strategier. I vil lære, hvordan spillets gang skal
læses, økonomien, hvordan man forbedrer sit
aim og hvordan man identificerer og retter

de fejl, man som individ laver i spillet. Der vil både være
teori og praksis i det. Samarbejde som hold er en vigtig
ting.
For at kroppen og hovedet kan være i form, vil der vil
være fokus på at holde en ordentlig tone på nettet - der
spilles om dagen - ikke om natten, og vi spiser sundt og
ikke chips og cola. Desuden vil der løbende blive indlagt
fysisk træning, så den mentale præstation kan være i
top.
Vi har maskiner, der er helt professionelle, som I vil
komme til at bruge.
Tid og Sted:
Allingåbro:

onsdage 18:30 - 21:30

Grenaa:

onsdage 19:00 - 22:00

F

G

film hold

guitar

Har du en instruktør, skuespiller, kameramand,
redigeringsteknikker eller producer gemt i dig,
så er det her, du kan få fundet det frem og prøvet
det af i samarbejde med andre unge. Er du bare
vild med film - er dette også noget for dig.

Guitar i UngNorddjurs er for begyndere såvel øvede guitar spillere. Der bliver taget udgangspunkt
i de grundlæggende teknikker helt fra bunden,
fra at stemme din guitar - til akkorder, tonerne
på gribebrættet, og skalaer.

Vi skal lave film eller tv. Oplægget er en kortfilm - f.eks.
en gyserfilm - eller en tv-produktion. Men det er holdet, der bestemmer hvad det ender med. Vi skal selv
skrive og planlægge indholdet, udføre optagelserne, og
stå for postproduktionen.

Du får mulighed for selv at bestemme det du gerne vil
lære. - Men du vil også komme ind omkring andre stilarter og rytmer, gennem sammenspil med andre unge.
Undervisningen er rettet til brug på både akustisk og
el-guitar. Desuden har du mulighed for at tage med og
eventuelt også optræde til forskellige arrangementer i
løbet af sæsonen, som f.eks. Track, Rock i Rusk eller Ungdomsringens Musikfestival.

Vi mødes som udgangspunkt en aften om ugen i planlægningsfasen. I optagefasen er det rart at have lidt
mere sammenhængende tid, så der finder vi en eller
to fridage - eller tager nogle længere ryk fra eftermiddag til aften. Når vi skal efterbehandle vores produkt,
mødes vi igen en aften om ugen. Datoer og tidspunkter
ligger ikke fast endnu, og holdet vil i høj grad få indflydelse på, hvornår vi mødes.

Tid og Sted:
Grenaa:

onsdage 19:00 - 22:00

Tid og Sted:
Aftales med holdet
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J

K

Jagttegn

Klubband

På jagtkursus får du stor viden om, hvordan jægeren begår sig i naturen. Undervisningen omfatter både teori og praktisk jagtkendskab samt
skydning på lerduebane.

I vores klubbands bliver du en del af et band i din
klub.

Ved kursets afslutning i april-maj kan elever over 15 år
indstille sig til jagtprøven.
Priser:
Obligatorisk jagtprøve:
Lærebog: 			
Frivillig ”test”prøve 		

215 kr.
475 kr.
200 kr.

På holdet spiller vi 5-6 kopisange i løbet af en sæson og
numrene vi spiller er du i høj grad med til at vælge. I løbet
af sæsonen arbejder vi frem mod at tage ud at optræde
til henholdsvis Track, Rock i Rusk og Ungdomsringenes
Musikfestival. Derudover har vi et stort fokus på at lave
fælles tiltag på tværs, så vi laver overnatninger sammen
med klubbands fra de andre klubber i Norddjurs.
Tid og Sted:
Allingåbro:

NB! Priserne kan variere fra år til år.

Tid og Sted:
Allingåbro:

Tidspunkt kommer senere

Ørum:

Tidspunkt kommer senere

Grenaa:

Tidspunkt kommer senere

mandage 17:00 - 20:00

Ørum:

onsdage 18.30 - 21:30

Grenaa:

onsdage 15:30 - 18:30

KNALLERT
værksted
Hvis du kan lide at rode med din knallert eller
scooter, og få olie på fingrene, er dette holdet
for dig.
Du får mulighed for at blive klogere på hvordan
mekanikken virker, og hvordan man finder ud
af hvad der er galt, når den ikke kan køre.
Samtidig kan du mødes, og hygge dig med
folk, med samme interesse som dig selv.
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Tid og Sted:
Allingåbro:

Hold oprettes løbende efter behov

Ørum:

Hold oprettes løbende efter behov

Grenaa:

Hold oprettes løbende efter behov

L

liVE S H O W
Live Show er et konceptbaseret musikprojekt,
hvor der vælges et overordnet tema, der arbejdes ud fra og som danner rammen for showet.
Det er et fire måneders projekt med en ugentlig øvedag, fire øveweekender og i selve afviklingsugen skal
du forvente at bruge det meste af din tid på Live
Show.
På Live Show holdet har du mulighed for at deltage som musiker, sanger, danser, tekniker eller konceptudvikler. For at deltage som musiker, sanger eller
danser skal du have en vis erfaring.
Hvis du er interesseret i at være en del af Live Show holdet skal du kontakte Kukke på 23227378.
Tid og Sted:
Aftales med holdet

Live TV-		
produktion
Kunne du tænke dig at være tv-producer eller fotograf? På dette hold bliver du en del af et team,
der rykker ud, når der brug for en fler-kamera live
produktion til enten storskærm eller streaming.
Holdet er både en integreret del af det store Liveshow
projekt, der kører i efteråret, og Musikstarter i efterårs-

ferien. Men skal også producere til Track, Rock i RUSK og
andre events.
Vi arbejder med professionelt kameraudstyr. Og målet
er, at man - efter at have gået på vores hold - er kvalificeret til at kunne begå sig på et professionelt tv-produktions hold. Holdet kører vi i et samarbejde med
UngSyddjurs
Tid og Sted:
Aftales med holdet

M
Matematik
Dette hold er en del af ”skolefagene”. Det er her du
får mulighed for at dygtiggøre dig indenfor et specifikt område.
Som udgangspunkt vil der blive taget udgangspunkt i
dine ønsker, dog skal der være plads til alle. Holdet er
ikke ment som et lektiehjælpshold, men som et hold
hvor du udfordres.
Tid og Sted:
Aftales med holdet

Motor
Motorlære som i gamle dage er for dig, der godt
kan lide at få olie på fingrene og tøjet. Du lærer
alt om hvordan en motor er skruet sammen og
virker.
Der ud over arbejder vi også i jern, metal og andre materialer i forbindelse med forskellige projekter. Du kan
arbejde med egne ting, uanset om det er cykler, knallerter eller din fars havetraktor. Har du ikke selv et projekt
finder vi sammen på noget spændende.
Tid og Sted:
Allingåbro:
Grenaa:

onsdage 19:00 - 22:00
tirsdage 19: - 22:00

N
Norddjurs
event crew
Her arbejder vi med planlægning, motivation af
frivillige, markedsføring, PR og budgetlægning.
Vi tager udgangspunkt i arbejdet omkring Faxe Kondi
Cup, hvor der arbejdes med det at lave events. Vi skal
skabe Danmarks fedeste sportsevent for unge. På holdet har vi også fokus på gode oplevelser og fællesskab.
Tid og Sted:
Aftales med holdet
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S

Styrketræning

speedbåds-		
kørekort
For at du må føre motorbåd skal du være 16 år
og have bestået den prøve som dette kursus fører
dig op til.
Kurset består af både teori og praktik. Kurset omfatter
også læren om knob, sikkerhed og redningsprocedurer.
Den praktiske sejlads foregår i ungdomsskolens RIBbåd i Grenaa Havn og nærliggende kystområde.

Intens cirkeltræning i skøn forening med høj musik giver sund muskel-og kardiowork-out.
Har du lyst til at opbygge muskelmasse og samtidigt
træne din stamina, har du her muligheden for at gøre
noget seriøst ved det. Efter en grundig Pump opvarmning kører vi faste sekvenser med mange stationer - der
varieres hver gang. Alle kan være med uanset køn og
kondition, idet øvelser og vægte tilrettelægges efter
individuelt behov.
Tid og Sted:
Grenaa:

Prøven koster 250 kr. + et.
Tid og Sted:
Grenaa:
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Tidspunkt ikke fastlagt

onsdage 20:00 - 21:30

T
track
Track 9 skal afvikles lørdag d. 13. april 2019 og du
har mulighed for at være med til at planlægge og
gennemføre alt indholdet for aftenen.

ca. 1-2 gange månedligt frem til afviklingen i april. Undervejs i processen vil vi bl.a. arbejde med ideudvikling,
økonomi og fundraising, logistik og du vil undervejs i
processen få forskellige ansvarsområder. Samtidig skal
du være med til at bestemme hvilke artister, der skal
optræde om aftenen. I den forbindelse er vi på besøg
hos et bookingbureau i Århus.
Tid og Sted:
Aftales med holdet

Trackholdet består af 3-4 unge fra hver klub i UngNorddjurs. Planlægningen starter fra september og vi mødes

Meget har ændret sig siden den første Marthaskole åbnede i 1934. Dengang var det et sted hvor unge
piger blev sendt hen, for at lære at blive gode husmødre. I dag er Marthaskolen mindst lige så meget
for drenge som for piger, og undervisningen handler nu primært om at udfolde sig kreativt, og lære
noget om sundhed og ernæring.
Marthaskolen er i dag en integreret del af UngNorddjurs’
fritidundervisning, hvor man kan gå til Madlavning, Sundhed & trivsel, Førstehjælp og Kreativ Design & Syning.

I Kreativ Design & Syning kan du - ud over at lære at
sy noget lækkert tøj - også udfolde dig kreativt på mange andre måder.

I Madlavning kan du blandt andet lære noget om:
• At lave et hurtigt måltid.
• Lave den lækreste middag, som du kan imponere din
familie og venner med.
• Fødevarernes indhold af vitaminer, proteiner, mineraler og fedt.
• At være rationel og effektiv i et køkken.

Fælles for alle holdene er, at du i høj grad har mulighed
for at være medbestemmende på indholdet i undervisningen.

I Sundhed & Trivsel handler det om:
• Kost og motion, med læren om kroppens funktioner.
• Rusmidler og misbrug.
• Ungdomsproblemer - med inddragelse af psykisk og
socialt velvære.

Når man afsluttet et fag får man et Marthabevis, som
dokumentation for at man har gennemført undervisningen. Og det er også muligt at komme til eksamen i
madlavning efter 3. år.

Oprindeligt var Marthaskolen et 3-årigt forløb. Men fra
og med i år, er det blevet muligt at tage et år ad gangen,
og afslutte alle fag efter hver sæson.

Kort om Undervisningen:
•
•
•
•

En aften om ugen
Fra kl 18.00 til kl. 21.00
På Vestre skole og Kattegatskolen
Det er gratis, undtagen materialerne til de ting du
laver i Kreativ Design og Syning.
• Du får besked cirka en uge før opstart.

• Når du afslutter undervisningsforløbet, får du et
Marthabevis med opnået timetal og karakter.
• Fra sommer 2018 er det muligt at afslutte Marthafag
hvert år.
• Du kan tilmelde dig på www.ungnorddjurs.dk (der
hvor du finder alle de øvrige ungdomsskolehold.)
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MUSIKSTARTER

6 dage på ski

PRIS
KR.:

5.-7. OKTOBER

Vi tager rundt i Jylland og ser
en superliga kamp hver dag
i henholdsvis
borg, Hobro og Horsens. Vi skal
opleve fodbold kulturen på forskellig Åle stadions samt lave odds konkurre
ncer og hygge med en masse
FiFA.

PRIS: KR. 500,-

Inkluderet i prisen er: Entré
til 3 superliga kampe, transport,
2 overnatninger samt morgenog aftensmad alle dage. (frokost
lørdag og søndag er på egen
regning.)

J
1 0 . - 1 2 . -M A
PR IS : 35 0,

TIL MEL DIN G

PÅ: WW W.U

NGN ORD DJU

RS. DK

KR. 250,PRIS: forplejning
hele weekenden

:

700,-

13. - 17 oktober 2018 (skolernes efterårsferie)

Pris:
3950,incl.
kost, logi og liftkort
excl. skileje

019
5. JULI 2
1. JULI -

Camp

LAN-PAR

Som dækker fuld
x frokost og 2 x morgenmad)
(dvs. 2 x aftensmad 1

TY

GRENAA
: D. 5. - 7.
ALLINGÅ
OKTOBE
BRO: D.
8. - 10. M R 2018
ARTS 20
DU TIL
19
MELDE

R DIG VED
at aflevere en
...
tilme
med betalingen ldingskupon, sammen
ELLER - Du kan på kr. 250,- i din klub.
betale med
dankort, når
du tilmelder
dig via vores
hjemm
www.ungnorddjueside:
rs.dk

(DER ER PLADS
TIL MAX. 60
DELTA GERE,

OPLEV BLA
NDT AND
ET:
• LAN-PAR
TY I VORES
STORE SAL
• PS TUR
NERING I KLU
BBEN
• OVERNA
TNING

E B R UA R

(I uge 7 - skole

rnes vinte

rferie)

2019

Det er der kommet mange nye og spændende
idéer ud af, Det kan ses i vores kalender, ved at
vi har nedlagt nogle af vores ”gamle” traditionsrige ture, til fordel for nogle nye.
16

Nye ture

Til gengæld har vi indført et nyt koncept, som
vi kalder for Rejseholdet. Det er ture hvor dem
der gerne vil med, i høj grad er med til at planlægge turen. Derfor har vi heller ikke fastlagt
et fast afrejse- eller hjemkomst tidspunkt på
disse ture - kun hvilke uger de skal foregå i. I
den kommende sæson har du mulighed for at
komme både til Polen og til England med Rejseholdet. (Se mere om rejseholdet på næste
side)

ng 26.

okt.

700,-

1. NO
V.

UNDERVISNING

NYE VENNER

5 dage med masser af musik, nye venner og oplevelser for livet.
I EFTERÅRSFERIEN

Tur:

For at være sikre på, at vores ture fortsat lever
op til dette krag, har vi - forud for den nye sæson - haft alle vores ture inde til et et ”servicetjek”, hvor vi blandt andet har spurgt Jer unge,
hvilke kvaliteter en tur skal have, for at være en
god ungdomsskoletur.

Djursland

. TIL 1

tilmeldi

FÆLLESSKAB

9.-16. F

Tilmeld dig allerede nu på:
www.musikstarter.dk/camps-2018/grenaa/

SÅ DET ER
FØRST TIL
MØLL E.)

Når vi arrangerer ture i UngNorddjurs, er det vigtigt for os, at du får noget andet - og
mere - ud af turen, end du kan hvis du blot bestiller den ved et rejsebureau, eller rejser
sammen med din familie.

FRA 9

Seneste

PRIS:

Der ud over har vi også en Outdoor/Adventure
tur i efterårsferien, der også bliver planlagt efter samme princip. (Se mere på side 19.)
Et andet spændende tiltag er vores nye weekend ture. Du kan fx komme ud og opleve så
mange superliga kampe som muligt i løbet af
en weekend. Eller hvad med en skattejagt, hvor
du kører på din egen scooter? For slet ikke at
snakke om Temli’ Hemli’ Nemli’ weekenden, der
er en hel weekend fuld af overraskelser.

ET SAMARBEJDE MELLEM:

NEPHEW

Depositum*: Pris:

8.-9. klasse weekend

21/9 - 23/9

-

200,-

Gameathon - Grenaa

5/10 - 7/10

-

250,-

Superliga Weekend

5/10 - 7/10

-

500,-

Musikstarter Camp

13/10 - 17/10

-

800,-

Outdoor Adventure

15/10 -- 18/10

-

850,-

Rønbjerg

9/11 - 1/11

-

700,-

7. klasse weekend

25/1 - 27/1

-

Skitur - Idre Fjäll

9/2 -16/2

2.000,-

Gameathon - Allingåbro

8/3 -10/3

-

Temli’ Hemli’ Nemli’

22/3 - 24

-

Rejseholdet - Polen

14/4 -18/4

1.000,-

Scooter Skattejagt

10/5 -12/5

-

350,-

Musikstarter Akustisk

31/5 - 2/6

-

250,-

-

700,-

Summercamp

Du kan se mere om de enkelte ture på vores
hjemmeside www.ungnorddjurs.dk eller i
brochurer i din klub.

Dato:

SE MERE PÅ FACEBOOK.COM/ MUSIKSTARTER

I SAMARBEJDE MED:

Rejseholdet - England
ELITE CAMP - Engelsk kursus

1/7 - 5/7
4-6 dage i uge 30
1/8 - 8/8

100,3.950,250,200,1.500,-

1.500,- max 2.500,-

1900,-

*Depositum er EN ANDEL af den samlede pris, der skal betales ved tilmelding. Eksempelvis koster
skituren således i alt kr: 2000,- + 1950,- = 3950,- Depositum kan ikke tilbagebetales ved afbud.

Rejseholdet er en ny måde for os at
lave ungdomsskoleture i på. Vi har på
forhånd kun udstukket nogle rammer
for turen, så man som deltager ved
nogenlunde hvad det er man går ind
til. Men indenfor disse rammer er det
meningen at deltagerne, i fællesskab
skal stå for detail-planlægningen af
turen. I den kommende sæson kan
du komme med Rejseholdet til Polen
eller England.

Rejseh

oldet Englan
d

Paktisk
• Pladser: 14
Hvad skal vi opl
eve?
• Pris: Max 2500,•
Vi skal udforske hv
Tilmelding
efter hvor vi vælgkrer. (Måske bliver det billigere, alt
kultur mere eller mordan den britiske ungdomsat bo henne.)
• Betaling ved tilm
skandinaviske ditto indre har sat sit præg på den • Medio april. (15/4) vejledende
elding (Depositum):
.
1500,- kr.
• Vi skal også gå på
Forberedelse af
Hvornår
op
dagelse i det britisk
turen
ungdomsoprør
e
• Vi mødes ca. 1• Uge 30, 2019
2
ga
• Opleve alt det sla
lagt ca. 4 møder før nge om måneden - sammenraffen og indtryk st
vi tager afsted.
or
by
• Hvad holdet elle
en giver.
Hvor skal vi he
rs finder på...
n?
Hv
o
rf
o
r
skal du med?
• Til en af de kultu
Hvad har du indf
le højborge i Englan
• Fordi du vil være
ly
chester, Liverpoore
de
d
ls
(fx
e
.
på
M
an?
andre unge, meden del af et rejsefællesskab med
skal naturligvis bel,sluBirmingham eller Bristol.) Det • Hvilken by vi skal besøge.
ttes sammen med ho
ning af turen, og hvmedansvar for både planlæg• Hvor vi skal bo.
ldet.
or der skal overnatte
s.
• Og hvis du har ly
• Hvad vi skal ople
st
til
ve.
domskultur, ungdom at lære mere om britisk ungog det pulserende st soprør, punk-kultur, historie
orby liv.

Rejseholde

Praktisk
• Pladser: 14
• Pris: 1500,- kr.
• Betaling ved tilmelding (Depos
itum): 1000,- kr.
Hvor skal vi hen?
• Krakow, Waszawa eller Gdansk
Hvornår?
• 5 dage i påsken (uge 16, 201
9)
• Søndag til torsdag (14.04-18
.04) eller mandag til
fredag (15.04-19.04)

tur

t - Polen tu
r

Hvad skal vi opleve?
Tilmelding
• Hvordan har kommunismen sat
sit præg på området. • Medio
januar med start af planlægning
• Hvordan har 2. verdenskrig sat
slut januar.
sit præg på området.
• Storby, kultur og shopping.
Forberedelse af turen
• Hvad holdet ellers finder på.
• 1 møde af 1-2 timer om må
..
4 møder før vi tager afsted. neden – sammenlagt
Hvad har du indflydelse på
?
• Du er med i planlægningspro
Hvorfor skal du med?
cessen
• Hvad vi skal opleve?
• Fordi du kan være en del af
fællesskab med andre
unge.
• Hvor vi skal bo?
• Fordi du har lyst til at lære me
• Hvordan vi skal rejse?
kultur, historie og storbyliv. re om østeuropæisk
• Fordi du gerne vil prøve at lav
være en del af at planlægge ene en udlandstur, og
rejse.
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250,: KR. weekenden
PRkkIerSfuld forplejninosgt heogle2 x morgenmad)

Som dæ nsmad 1 x frok
afte
(dvs. 2 x

LAN-PARTY

GRENAA: D. 5. - 7. OKTOBER 2018
ALLINGÅBRO: D. 8. - 10. MARTS 2019
DU TILMELDER DIG VED...
at aflevere en tilmeldingskupon, sammen
med betalingen på kr. 250,- i din klub.
ELLER - Du kan betale med dankort, når
du tilmelder dig via vores hjemmeside:
www.ungnorddjurs.dk

OPLEV BLANDT ANDET:
• LAN-PARTY I VORES STORE SAL

PRIS: 350,-

• PS TURNERING I KLUBBEN
• OVERNATNING

(DER ER PLADS TIL MAX. 60 DELTAGERE, SÅ DET ER FØRST TIL MØLLE.)
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10. - 12. MAJ
TILMELDING PÅ: WWW.UNGNORDDJURS.DK

Eksempler på mulig indhold på turen

Outdoor i Danmark

Vælg mellem for eksempel:
Kano, kajak, kompasvandring, mountainbike
Outdoor i Norge

Vælg mellem for eksempel:
Kano, kajak, fjeldvandring, rafting
Outdoor i Sverige

Vælg mellem for eksempel:
Kano, kajak, bjergvandring, fiskeri
Vælg, sammensæt og planlæg din egen outdoor adventure-tur. Er du vild med at opholde dig i naturen og udfordre dig selv med de fedeste aktiviteter? Så meld dig på UngNorddjurs’ spritnye friluftshold. Du får faktisk stor indflydelse på, hvor vi skal hen og hvad vi skal lave på vores outdoor-tur. Du
får en masse fede oplevelser og nye skills. Og så lærer du en masse om at færdes i naturen både til
lands og til vands.
Vi har selvfølgelig en masse friluftsgrej til rådighed og
du kommer til at lære om, hvordan man opholder sig i
naturen, hvad må man, madlavning på bål og trangia,
hvordan man laver et godt bål, klæder sig til al slags
vejr, pakker en rygsæk til tur, hvordan man bruger et

kompas, finder gode kort til vandreturen samt hvordan
man læser et kort.
Friluftsliv handler overordnet om at opholde sig i naturen og outdoorliv kan noget helt specielt, når det hand-

ler om, at skulle samarbejde om en opgave og rykke
sine grænser.

planlægger en tur. I får nogle opgaver, som I hver især
er ansvarlige for til turen.

Inden selv outdoor-turen mødes vi 3 gange.
Første gang mødes vi og hilser på hinanden. Her får
I præsenteret 3 lande, som I kan vælge imellem. Det
land, der får flest stemmer, bliver mål for vores tur. I får
også mulighed for at vælge, hvilke aktiviteter og oplevelser, I gerne vil have på jeres outdoor-tur.

Tredje gang vi mødes, skal vi have alle de praktiske
detaljer på plads, inden afgang.
OUTDOOR ADVENTURE
Holdet starter i efteråret 2018 og afsluttes
med en tur i uge 42 (efterårsferien).
Pris for hele dynen: 850,-

Anden gang mødes vi, og I lærer om, hvordan man

Bindende tilmelding på: www.ungnorddjurs.dk
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Ungdomspanelet er for DIG der gerne vil have indflydelse på hvad der sker på ungdomsskole- og klubområdet i Norddjurs kommune. Som medlem af Ungdomspanelet repræsentere du de andre unge i
klubberne, og er samtidig rollemodel og ambassadør for UngNorddjurs. Du får også mulighed for at få
viden om - og indflydelse på politiske beslutninger for ungdomsklubberne, både på lokal-, regions- og
landsplan. Ungdomspanelet er for alle mellem 13-18 år, der har en mening og ønsker at bruge den til
noget!

Hvad laver vi?

Ungdomspanelet består af unge fra alle tre ungemiljøer. I dagligdagen opereres der med demokratisk forankring i den lokale klub, man er vant til at komme i. Det
foregår ved månedlige møder i klubtiden, afholdelse af
Stormøder, medansvarlige på klubaftner og deltagende
ved medarbejdermøder.
Derudover mødes det samlede panel fra alle tre miljø20

er, mindst 4 gange årligt, hvor der vil være planlagte
workshops eller oplæg, med emner som: argumentation, debat og dialog, med temaer medlemmerne selv
har valgt. Disse møder vil også blive brugt til at sparre
med hinanden og udveksle erfaringer.
Ungdomspanelet har 2 pladser i UngNorddjurs’ bestyrelse og deltager i bestyrelsesarbejdet, på lige fod med
de andre medlemmer af bestyrelsen.

Vi deltager i:

• Ungdommens Folkemøde, der afholdes i start september.
• Netværksweekender/workshops med andre ungdomsskole/klub råd fra klubber i Danmark.
• Bestyrelsesmøder i Ungdomsringens Region Midt.
• Bestyrelsesmøder i UngNorddjurs
• Medarbejdermøder
• Stormøder i sin lokale klub

Hvad kan man
opnå?
Som medlem af Ungdomspanelet er du en vigtig del af
en lang række forpligtende fællesskaber, hvor du gennem deltagelse kan få direkte indflydelse på demokratiske processer og beslutninger.

DU får altså:

• Skabt et stærkt netværk med andre engagerede
unge fra hele landet
• Tilegnet dig viden og erfaring indenfor bestyrelsesarbejde.
• Styrket dit CV med et bevis fra UngNorddjurs for dit
ungedemokratiske virke.
• Muligheden for at påvirke beslutninger både lokalt,
regionalt og på landsplan.
• Værktøjer til at styrke din demokratiske deltagelse
via argumentation og dialog.
• En masse fede oplevelser, fyldt med humor, engagement og fællesskab.

PRIS:
KR.:

700,1. JULI - 5. JULI 2019

FRA
9. TIL 11. NOV.
Seneste tilmelding 26. okt.

PRIS: 700,-
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Når du fylder 15 år kan du få kørekort til knallert, men du kan starte på undervisningen op til et halvt
år før. Så hvis du fylder 15 i den kommende sæson, kan du altså tilmelde dig allerede nu. Tilmeldingen
foregår på www.ungnorddjurs.dk/undervisning/tilmelding-til-hold/
Når du tilmelder dig, kommer du i første omgang på en
venteliste. Hver gang vi har 12 deltagere på ventelisten,
starter vi et nyt hold op. Vi forsøger at sammensætte
holdene, så alle kan nå at afslutte undervisningen, inden de bliver gamle nok til at køre knallert.

Samtidig med, at du tilmelder dig, vil du automatisk
blive tilmeldt færdselsrelateret førstehjælp, der er en
obligatorisk del af færdselsundervisningen. Det koster
kr. 280,- og skal betales ved tilmeldingen. Du kan betale
med dankort på vores hjemmeside. Der kan gå et stykke

Knallert kørekort
•
•
•

•
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Aldersgrænse: 15 år
12 timers teori samt 10,5 timers praktisk kørsel.
Begge dele afsluttes med prøve.
Du skal have et færdselsrelateret førstehjælpsbevis inden opstart af færdselsundervisningen.
Du vil automatisk blive indkaldt til førstehjælpsundervisning, når du har tilmeldt dig knallertkørekort.
Prisen er kr. 480,- for knallertprøven og kr. 280,-

•
•

for førstehjælp, i alt bliver det altså: kr. 760,Hvis du dumper en teoriprøve eller en køreprøve
koster det kr. 220,- for at gå om.
For at gå til køreprøve skal du have gennemført
undervisningen uden ulovligt fravær, have bestået teoriprøven samt færdselsrelateret førstehjælp.

tid fra afsluttet 1. hjælps kursus til den egentlige færdselsundervisning kan påbegyndes.

resseret i at gå på holdet. Ellers vil din plads blive givet
videre til en anden på ventelisten.

Du kan vælge, om du vil gå til undervisning i Grenaa,
Ørum eller Allingåbro.

Traktorkørekort

Ca. 14 dage før dit hold starter, modtager du en e-mail
fra UngNorddjurs om, hvor og hvornår du skal møde op.
Det er VIGTIGT, at du bekræfter, at du stadig er inte-

Man skal være 16 år for at få traktorkørekort. Men ellers
foregår tilmeldingen på samme måde som til knallertkørekort.

Traktor kørekort
•
•
•
•

Aldersgænse: 16 år
30 timers teori samt 3 timers praktisk kørsel.
Begge dele afsluttes med prøve.
Du skal have et færdselsrelateret førstehjælpsbevis
inden opstart, som vi indkalder dig til når du har
tilmeldt dig traktorkørekort.
Pris: kr. 280,- for færselsrelateret førstehjælp til
traktor (opkræves af UngNorddjurs ved tilmelding) + kr. 620,- til materialer m.v. (opkræves
af UngNorddjurs) + kr. 600,- til prøvegebyr (op-

•
•

kræves på E-boks). samlet bliver det altså: kr.
1500,Dertil kommer en lægeerklæring, der koster mellem kr. 300,- og kr. 600,- og et pasfoto.
UngNorddjurs står kun for teoriundervisning og
Førstehjælp, mens den praktiske del varetages af
privat kørelærer. UngNorddjurs kan være behjælpelig med at finde en godkendt køreskole.

Sådan
melder
du dig til:
•
•
•
•
•

FAQ:

Du går ind på hjemmesiden 		
www.ungnorddjurs.dk
Klik på holdtilmelding.
Klik på Knallert og Traktor ikonet.
Vælg knallertvente- eller traktorventehold i
det område, hvor du gerne vil gå til undervisning.
Når du har tilmeldt dig knallert- eller traktorventehold, har du samtidigt tilmeldt dig
færdselsrelateret førstehjælp til knallert eller
traktor. Det koster kr. 280,- og skal betales
ved tilmelding.

Hvad sker der, efter jeg har tilmeldt mig?

Skal jeg også tilmelde mig til førstehjælp?

Hvornår får jeg mit kørekort?

• Du modtager en e-mail med indkaldelse til færdselsrelateret førstehjælp, så snart vi har samlet et hold på minimum 12 deltagere.
• Herefter vil du modtage en e-mail med indkaldelse til selve knallerteller traktorkørekort holdet.
• Du skal bekræfte din tilmelding ved at betale restbeløbet for kørekortet.

Nej - Du bliver automatisk tilbudt Færdselsrelateret førstehjælp når du tilmelder dig et af kørekort-holdene.

Udstedelsen begynder den dag du fylder 16 år (15 år for knallertkørekort
efter 1. okt. 2016). Det kan tage op til 14 dage, før du modtager kørekortet.
Hvis du allerede er gammel nok til at køre knallert/traktor og har bestået
køreprøven, kan du hente et midlertidigt kørekort på UngNorddjurs’’ kontor
i Grenaa.

Hvornår kan jeg tilmelde mig?
Du kan tilmelde dig til knallertkørekort når du er ca. 14½ år, og til traktorkørekort, når du er ca. 15½ år.

Er det muligt at dumpe?
Ja - det er muligt at dumpe. Hvis du ”dumper” til enten teori- eller køreprøven
skal du gå op igen, og derfor også betale for en ny prøve, der koster kr. 220,-.

Hvad koster det?

Må man køre knallert med
et traktorkørekort?

Den samlede pris for undervisning, prøver og førstehjælp er kr. 750,- for
knallerkørekort og kr. 1500,- for traktorkørekort.

Nej - Det måtte man kun i ”gamle dage”, da dine forældre var unge. I dag
gælder Traktorkørekort KUN til traktor.
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MUSIKSTARTER
13. - 17 oktober 2018 (skolernes efterårsferie)

5.-7. OKTOBER

Vi tager rundt i Jylland og ser en superliga kamp hver dag i henholdsvis Ålborg, Hobro og Horsens. Vi skal opleve fodbold kulturen på forskellige stadions samt lave odds konkurrencer og hygge med en masse FiFA.

PRIS: KR. 500,Inkluderet i prisen er: Entré til 3 superliga kampe, transport, 2 overnatninger samt morgenog aftensmad alle dage. (frokost lørdag og søndag er på egen regning.)

Camp

Djursland
UNDERVISNING

FÆLLESSKAB

NYE VENNER

5 dage med masser af musik, nye venner og oplevelser for livet.
I EFTERÅRSFERIEN

Tilmeld dig allerede nu på:
www.musikstarter.dk/camps-2018/grenaa/

SE MERE PÅ FACEBOOK.COM/ MUSIKSTARTER

I SAMARBEJDE MED:

ET SAMARBEJDE MELLEM:
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NEPHEW

Kulturskolen Norddjurs, Pavillonen, UngSyddjurs
og UngNorddjurs glæder sig til at se dig på Musikstarter Camp Djursland i uge 42/Efterårsferien.
På Camp Djursland har vi et stort fokus på musikalsk faglighed og et stærkt fællesskab. Som
deltager på Musikstarter Camp Djursland flytter
du ind på campen fra lørdag til onsdag i efterårsferien og øver musik, sover, spiser, hygger og
har det sjovt. Der arbejdes i løbet af de fem dage,
frem mod en koncert, som afvikles tirsdag aften,
hvor familie og venner har mulighed for at komme og overvære det færdige resultat.
Det er muligt at tilmelde sig som en gruppe/
band eller individuelt og du kan tilmelde dig tre
forskellige linjer:

•
Sammenspil
•
Elektronisk musik
•
Teknik
I løbet af ugen arbejdes der gruppevis, så hvis
man tilmelder sig som gruppe/band, må man
forvente at der bliver koblet flere på gruppen.
Der arbejdes frem mod at hver enkel gruppe
optræder med to numre til koncerten, hvor minimum det ene nummer er selvkomponeret.
Desuden øves et stort fællesnummer, hvor alle
synger og spiller sammen og dette nummer vil
være afslutningen på koncerten.
Teknikholdet er et nyt tiltag som vi på Camp Djursland ønsker at afprøve. Holdet henvender sig til
dem som er interesseret i de ting som foregår
omkring musikken. Deltagerne tilmelder sig som
normalt og deltager på lige fod med alle andre.

De unge vil lære at håndtere et professionelt HD
kamera, ligesom de vil blive uddannet i at producere. De vil i forbindelse med kurset opøve kompetence og viden, der vil være meget værdifuld, såfremt man ønsker en karriere inden for dette felt.
Det er tanken, at holdet leverer en videoproduktion til afslutningsarrangementet, hvilket vil
give en endnu bedre oplevelse for musikere samt
være brugbart i reklameøjemed. Det er muligt
for de optrædende, at få deres koncert foreviget
i fuld HD, derudover er det muligt at livestreame
alle koncerterne i fuld Broadcast kvalitet.
Desuden vil de unge også modtage undervisning
i grafisk opsætning til produktionen. Holdet
køre som et selvstændigt hold på musikstarter og vil i løbet af campen også få ansvar for

videodokumentation fra øvelokalerne. Udover
video vil de unge også få et grundlæggende
kendskab til opstilling af lys og lyd, de vil blive
involveret i opstilling og afvikling af koncerter.
Det er tanken, at de unge kan vælge underspor i
løbet af ugen såfremt de har en særlig interesse.
Undervisningen vil blive forestået af en erfaren
producer, som har produceret storskærms tv og
livestreaming fra både Smukfest og Grøn koncert igennem en årrække.
På Musikstarter Camp Djursland råder vi over
gode øvelokaler, godt teknisk udstyr, god forplejning, gode toilet/bad faciliteter og velegnede soveområder.
Du kan læse mere her: http://www.musikstarter.
dk/camps-2018/grenaa/
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Arresten er et super spændende tilbud for unge
mellem 16 og 25 år. I 2014 blev den gamle Arrest
i Grenå lavet om til ungdomshus og samlingspunkt for events, hygge og sociale aktiviteter. Vi
har netop nu ca. 75 nøglebrugere, og er du imellem 16 og 25 år, kan du også få en nøgle til huset.
Til daglig er der mulighed for at hygge og hænge ud i
huset, og er du event-mager kan du også deltage i arbejdsgrupperne omkring vores større events. En af dem
er det netop afviklede musikfestival - Nose Noise.
Nose Noise blev afviklet for første gang i maj 2017, og
igen i 2018. Det blev en kæmpe succes begge gange, så
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det er helt sikkert et arrangement, der er kommet for at
blive. Her kom ungdomsbands fra Djursland, Århus og
København og spillede musik på vores scene.

I Arresten er der blandt
andet mulighed for at:

Vi har også også etablere vores lydstudie, så man i fremtiden kan komme til at høre numre indspillet i Arresten.
Det glæder vi os enormt meget til. Flere bands har allerede været igang med at indspille, og andre unge har
hjulpet til med at producere musikvideoer mm.

• Hygge i vores cafe i eftermiddagstimerne.

Vi glæder os til i den nye sæson at tage imod nye ansigter i Arresten, og du er altid velkommen til at kontakte
os på Facebook hvis der er spørgsmål til stedet.

• Spille musik i vores øvelokale

• Deltage i fællesspisning
• Opleve koncerter og events

• Indspille musik i vores studie (og udgive det.)

• Være med til at planlægge nogle af de største og
fedeste events i Norddjurs. Senest har vi deltaget i
Grenå Gademusikerfestival, og vi har netop afviklet vores egen usikfestival - Nose Noise - for anden
gang.
Se mere her:
https://www.facebook.com/arrestengrenaa/

Hal 22 ligger i et industrikvarter på havnen i
Grenaa. Her er der masser af liv og mulighed for
at dyrke forskellige aktiviteter indenfor streetsport.
Skateparken er bygget i træ på betongulv, og med sine
1.150 m2 fordelt på fire arealer er der alt, hvad man
kan begærer som BMX’er skater, scooter eller hvad man
ellers laver kunstner på. Der er quaters, speedwall,

banks, trapper, rails, manual pad og - som det aller
nyeste - er vores skatebowl og skumgrav også netop
blevet klar til brug.
Hallen er bygget af lokale unge i samarbejde med
UngNorddjurs og Grenå Produktionsskole. Vi har endnu
ikke mulighed for at tilbyde undervisning. Men vi har
skateboads, løbehjul, hjelme og sikkerhedsudstyr, som
du kan låne. Så selvom du er nybegynder eller ikke selv

har et løbehjul, kan du sagtens komme i gang!
Hallen er for både piger og drenge i alle aldre på forskellige niveauer. tjek åbningstiderne på vores hjemmeside eller Facebookside for at se, hvornår hallen er
åben for dig.
Vi glæder os til at se dig!

Link til HAL 22:

www.ungnorddjurs.dk/skatepark
www.facebook.com/hal22.ungnorddjurs
Kontaktoplysninger:

Hal 22, Rolshøjvej 7, 8500 Grenaa
Mads Nedergaard
mn@ungnorddjurs.dk
tlf. 51517495
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6 dage på ski

Prisinc:l. ko3st, log9i og5liftko0rt ,
excl. skileje

9.-16. FEBRUAR 2019
(I uge 7 - skolernes vinterferie)

KLASSE
WEEKEND

21. - 23. SEPTEMBER
PRIS: 200,-

