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Aktiv Ferie er nu klar i sin 2021- 
udgave, men ligesom sidste år bliver 
det ander ledes pga. corona. Vi ved, 
at mange børn hvert år glæder sig 
til Aktiv Ferie, og kommer ud blandt 
andre børn og mærke følelsen af at 
være en del af et fællesskab igen. 

Selvom det går fremad med kampen 
mod corona, så er den endnu ikke 
vundet, og vi tager derfor alle forholds
regler, og udbyder kun aktiviteter, som 
vi mener er forsvarlige at gennemføre 
ift. gældende retningslinjer. Og ændrer 
retningslinjerne sig undervejs, vil vi 
naturligvis følge dem, hvilket kan ende 
med, at vi enten må ændre eller helt 
aflyse nogle aktiviteter. Men børnenes 
og instruktørernes sikkerhed kommer 
frem for alt.

Dette års program byder på gamle ken
dinge som f.eks. madskole, dykkeruge, 
og tegneskole, men bærer også præg af, 
at vi i år har fokus på aktiviteter i natu
ren med initiativet #OplevNaturenPå
Ny. Corona har fået os til at genopdage 
alle de fantastiske muligheder naturen 
byder på. Det vil vi gerne bakke op om 
i Aktiv Ferie ved at lave ekstra mange 
aktiviteter, som foregår i naturen, hvoraf 
flere af dem endda er gratis at deltage i.

Vi vil gerne sende en stor tak til for
eningslivet i Hedensted Kommune, 
Ungdomsskolen, Hedensted Biblio
tekerne, private samarbejdspartnere 
samt de mange frivillige for at bakke op 
om Aktiv Ferie. 

Til slut vil vi ønsker jer alle en rigtig 
god sommer. Find inspiration til jeres 
familieture på den nye kulturkalender 
på kultur.hedensted.dk. Den bugner af 
spændende tilbud for hele familien.

Mange sommerhilsner fra

Liselotte Hillestrøm
Formand for Fritid og Fællesskab 
 
Hans Vacker
Formand for Fritidsudvalget
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Praktiske oplysninger

Tilmelding og betaling foregår via 
kommunens hjemmeside, 
www.hedensted.dk/aktivferie. 

Her kan du også læse betingel
serne for framelding. Ved nogle 
tilbud skal du foretage direkte 
tilmelding på en anden hjemmesi
de. Det kan du læse om under de 
enkelte aktivitetsbeskrivelser. 

Hvis det passer sammen, kan I fint 
deltage i flere aktiviteter. Husk at I, 
eller jeres forældre, skal sørge for 
transporten til og fra aktiviteten.

Pga. skærpede regler omkring 
håndtering af persondata, vil der 
ikke blive udsendt deltagerlister til 
de enkelte hold. 

Tilmelding åbner: 
Tirsdag den 25. maj 2021  kl. 19.

Tilmelding lukker: 
Søndag den 13. juni 2021

Eget ansvar 
Deltagelse i aktiviteterne sker på 
eget ansvar. Forsikringsansvaret 
ligger hos den enkelte familie. 
Ved nogle aktiviteter indhentes 
særskilt forældretilladelse. Det vil 
fremgå af aktivitetsbeskrivelsen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, kan 
du kontakte Kultur & Fritid på 
79755102 eller  
aktivferie@hedensted.dk

Corona
Vi følger naturligvis situationen 
omkring corona nøje, og det kan 
betyde, at vi henad vejen kan blive 
nødt til at ændre eller helt aflyse 
nogle hold. 

Derudover vil alle vores instruk
tører sørge for, at alle retningslin
jer overholdes, så der bl.a. bliver 
vasket hænder, sprittet af og 
holdt den nødvendige afstand.

Følg os på Facebook ”Kultur & Fritid – Hedensted”
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Aktiv i naturen

Uge Aktivitet Side Holdnr.

26 + 31 Lystfiskeri 7 14

31 Kunst og fordybelse på stranden 7 56

31 Friluftsliv  Survival i naturen 8 7

28 På togt med Fulton 8 8

26 Aktiv i det fri  Æbleskoven 9 9

26 Kreativ i naturen 9 10

26 Hulebyggeri  i skoven 10 11

31 Byg et mega insekthotel 10 12

26 Junior Science Camp  natur 11 13

26 Kreativ sjov v/Gudenåens Udspring 11 14

31 Natur og keramik 12 15

31 Pileflet 12 16

Dans

Uge Aktivitet Side Holdnr.

31 Dance Camp 13 1718

Idrætsskoler

Uge Aktivitet Side Holdnr.

31 Håndboldskole  (ØHK) 14 19

26 Fodboldskoler – DGI 15 2024

IN
DHOLD
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Kreativ

Uge Aktivitet Side Holdnr.

26 Tidsrejse til de gamle dage 16 25

26+31 Madskole 16 2627

26 Junior Science Camp  teknik 17 28

2930 Sjove portrætter af dit ynglingsdyr 17 2930

26 Lav dit eget fabeldyr 18 3132

26+32 Glaskunst 18 3334

2333 Sommerbogen 20 35

26 Københavnertur 20 36

Idræt

Uge Aktivitet Side Holdnr.

26 Esport & sjove aktiviteter i Sole IF 21 37

26+31 GoKart Race 21 3841

26 Triatlon Sommercamp 22 42

31 Kom og sving tennisketcheren 22 43

26+31 Skydning i Glud 23 4445

26 Nerf Battle 24 46

31 En sjov dag på golfbanen 24 47

Vandaktiviteter

Uge Aktivitet Side Holdnr.

31 Dykandens dykkeruge 26 48

26 Svøm, spring og leg  Hornsyld 27 49

INDHOLD
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Hedensted Kommune har fået en ny kulturkalender. 
Kalenderen opdateres løbende med nye, 

spændende aktiviteter og arrangementer for hele familien.

kultur.hedensted.dk
Find kalenderen på

AKTIV
 I

NATUREN
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Lystfiskeri
Dagen begynder med at 
deltagerne ser, hvordan 
fiskene opbevares inden 
udsætning i søerne.
Herefter gives der lidt 
teori om lystfiskeri og 
hvorfor det at fiske i Put 
& Take også kan være en 
udfordring.
Endelig skal vi ud at fiske 
i søerne og se om vi er 
heldige at få noget på 
krogen.

Kunst og fordybelse 
på stranden
Vi skal kombinere 
krea tivitet, kunst og 
fordybelse til et stort 
fælles værk, Breathe 
with me (Jeppe Hein 
og ART2030), som skal 
stå på Storstranden i 
Juelsminde hele august 
måned. Vi lærer forskel
lige teknikker og laver 
øvelser inden vi skal være 
kreative på både små og 
store lærreder. 

Hold nr.: 01 Uge 26: 29.06: Tirsdag kl. 9.0013.00
Hold nr.: 02 Uge 26: 30.06: Onsdag kl. 9.0013.00
Hold nr.: 03 Uge 31: 03.08: Tirsdag kl. 9.0013.00
Hold nr.: 04 Uge 31: 04.08: Onsdag kl. 9.0013.00

Hold nr.: 05 Uge 31: 03.08: Tirsdag  kl. 10.0013.00
Hold nr.: 06 Uge 31: 05.08: Torsdag kl. 10.0013.00

Alder: 2.7. kl. Antal: Max. 12 deltagere pr. hold Pris:  75 kr.
Sted: Hedensted Put & Take, Mørtelvej 5, 8722 Hedensted

Alder: 3.6. kl. Antal: Max. 10 deltagere pr. hold Pris:  Gratis
Sted: Storstranden (bag bistro Njord), Havnen 4, 7130 Juelsminde

AKTIV I

NATUREN



8   |   Læs mere og tilmeld dig på www.hedensted.dk/aktivferie

Friluftsliv  
Survival i naturen
Savner du at komme på 
en tur, hvor alt ikke blot 
bliver serveret for dig? 
Hvor du møder udfor
drende aktiviteter.  
Af aktiviteter på turen 
kan nævnes tilberedning 
af mad over bål, passage 
af vandløb, overnatning  
i trætoppe og på 
tømmer flåder, træklat
ning og vejfinding efter 
kort.

Alder: 5.8. kl. Antal: Max. 20 deltagere Pris:  425 kr.
Sted: Kastaniehøj, Kirkegade 16, 8722 Hedensted

Hold nr.: 07 Start: 02.08: Mandag  kl. 10.00 
Uge 31 Slut: 04.08: Onsdag kl. 16.00

På togt med Fulton
Hop med på en unik 
ferie og oplev 5 dage  
om bord på Fulton.  
Stig om bord på en  
3 mastet skonnert, 
bygget i 1915, og vær 
sammen med andre 
unge i  sommeren 2021.  
Du får opgaver og lærer 
en masse om det prak
tiske ombord på skibet 
samtidig med, at der er 
tid til at dase og nyde 
livet. 

Alder: 7. kl. 25 år Antal: Max. 12 deltagere Pris:  1700 kr.
Sted: Ungdomsgården, Stjernegårdsvej 20, 8722 Hedensted 

Hold nr.: 08 Start: 12.07: Mandag kl. 10.00
Uge 28 Slut: 18.07: Lørdag kl. 12.00 (Aarhus)

AKTIV
 I

NATUREN
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Aktiv i det fri 
- Æbleskoven
Få en aktiv sommerop
levelsesdag i det fri sam
men med andre børn. Vi 
tager til stranden, hvor vi 
bl.a. skal fange krabber, 
finde strandting og lave 
miniakvarie. På bålet 
skal vi lave lækkerier og 
der bliver også løb rundt 
i den gamle æbleplan
tage. Aktiviteterne 
varierer fra år til år.

Hold nr.: 09 Uge 26: 28.06: Mandag  kl. 08.0015.00

Alder: 0.5. kl. Antal: Max. 20 deltagere Pris:  125 kr.
Sted: Spejdercenter Æbleskoven, Strandvejen 51, 8721 Daugaard

Kreativ i naturen
Kan du lide at være 
kreativ? Så kom og vær 
med til at lave sjove og 
fantasifulde figurer og 
legeredskaber af natur
materialer. Først går vi 
en tur i skoven, hvor vi 
finder grene og pinde, 
som vi efterfølgende kan 
bruge. 
Måske du vil lave  
familien Gren eller dine 
egne gåstylter?

Hold nr.: 10 Uge 26: 29.06: Tirsdag  kl. 10.0013.00

Alder: 0.4. kl. Antal: Max. 10 deltagere Pris:  100 kr.
Sted: Ppladsen ved Bugten, Gludvej 1, 7130 Juelsminde

AKTIV I

NATUREN
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Hulebyggeri  
i skoven
Vi bygger og leger med 
naturens materialer,  
så det bliver til seje, 
sjove og skøre huler. 
Du lærer at bruge 
forskelligt håndværktøj 
samt hvordan man kan 
bygge huler med respekt 
for naturen.  
Vi finder alt, hvad vi  
skal bruge af bygge
materialer i skoven.

Alder: 0.4. kl. Antal: Max. 12 deltagere Pris:  75 kr.
Sted: Ppladsen ved Hedensted Søerne, Årupvej, 8722 Hedensted

Byg et mega 
insekthotel
Vil du være med til at 
bygge et mega stort og 
sejt insekthotel?  
Sammen skal vi bygge, 
hamre og save, så vi kan 
få lavet et stort og flot 
hotel, hvor alle insekt
erne omkring Heden sted 
Søerne kan bo.  
På workshoppen skal 
vi også lære noget om, 
hvad biodiversitet er og 
hvorfor det er vigtigt.

Alder: 4.6. kl. Antal: Max. 12 deltagere Pris:  Gratis
Sted: Ppladsen ved Hedensted Søerne, Årupvej, 8722 Hedensted

Hold nr.: 12 Uge 31: Tirsdag torsdag kl. 10.0014.00

Hold nr.: 11 Uge 26: MandagOnsdag  kl. 10.0014.30

AKTIV
 I

NATUREN



 |  11  Læs mere og tilmeld dig på www.hedensted.dk/aktivferie Tilmeldingen åbner tirsdag den 25. maj kl. 19.00

Junior Science 
Camp - natur 
Skal du i 5. eller 6. klasse 
efter sommerferien  og 
er du vild med at fange 
rejer og gå på opdagelse 
i skovens krible krable 
verden, så er denne dag 
lige noget for dig.Skovene 
og stranden ved Stenhøj 
Strand danner rammen 
om denne dag, hvor der 
vil være mulighed for at 
opleve livet ved kysten og 
i skoven. Hold nr.: 13 Uge 26: 01.07: Torsdag  kl. 9.0014.00

Alder: 5.6. kl. Antal: Max. 15 deltagere Pris:  100 kr.
Sted: Stenhøj Strand, Stenhøjsvej, 7150 Barrit

Kreativ sjov 
ved Gudenåens 
Udspring
Med de kreative briller 
på går vi på opdagelse i 
området ved Gudenåens 
og Skjernåens udspring. 
Vi skal lave smukke 
man dalaer med ting vi 
finder i naturen, frem
stille lermasker og bygge 
både, som vi søsætter i 
Gudenåen. En skøn dag i 
det fri fuld af hygge, sjov 
og kreative oplevelser. Hold nr.: 14 Uge 26: 28.06: Mandag  kl. 9.0015.00

Alder: Fra 2. kl. Antal: Max. 12 deltagere Pris:  150 kr.
Sted: Ppladsen ved Gudenåens Udspring

AKTIV I

NATUREN
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Natur og keramik
To dage i naturens og 
keramikkens tegn. 
Vi skal på jagt efter 
planter og biller, som vi 
prøver at finde navnene 
på. 
Vi trykker fine natur  
 tryk på fliser, designer 
vaser til bestemte  
blomster/planter og 
modellerer biller, som  
vi rakubrænder. 

Hold nr.: 15 Uge 31: 04.08: Onsdag  kl. 9.0015.00
 Uge 31: 05.08: Torsdag  kl. 9.0015.00

Pileflet
Pileflet er et hyggeligt 
håndværk, som alle kan 
lære. Men det kræver 
koncentration, finger
snilde og teknik. Her får 
du mulighed for at flette  
dit eget kræmmerhus, 
som du efterfølgende kan 
hænge op i haven med 
fuglekugler i.  
Du er velkommen til at 
tage en forælder eller 
bedsteforælder med. 

Alder: 4.5. kl. Antal: Max. 5 ekskl. påhæng Pris:  100 kr.
Sted: Sports/aktivitetspladsen i Ørum, Højkildevej, 8721 Daugård

Alder: Fra 2. kl. Antal: Max. 8 deltagere Pris:  450 kr.
Sted: Helenes værksted, Koutrupvej 10, 7160 Tørring

Hold nr.: 16 Uge 31: 06.08: Fredag kl. 11.0014.00

AKTIV
 I

NATUREN
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Dance Camp
Kalder alle danseglade piger og drenge!! 
Har du lyst til at give den gas, lære fede dansetrin, og bare slå sig løs  
til lækker musik – så er det nu du skal slå til.  
Her behøver man ikke at have erfaring med dans, dog er det en fordel,  
hvis man har lyst til at slå sig løs.  

– Vi glæder os til at se jer, til to dage fyldt med liv, glæde og dans.

Hold nr.: 17 1.3. kl. Uge 31: 02.03.08: MandagTirsdag kl. 10.0015.00
Hold nr.: 18 4.6. kl. Uge 31: 04.05.08: OnsdagTorsdag kl. 10.0015.00

Alder: 1.6. kl. Antal: Max. 20 deltagere pr. hold Pris:  100 kr.
Sted: Løsning Skoles gymnastiksal, Ny Skolegade 13, 8723 Løsning

DANS
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Alder: Årgange 20082011 Antal: 80 deltagere Pris:  750 kr.
Sted: Hedensted Centeret, Gesagervej 6870, 8722 Hedensted

Hold nr.: 19 Uge 31: 02.05.08: MandagTorsdag kl. 09.0015.00
     (torsdag til kl. 14.30)

Kom på håndboldskole med Østjysk Håndboldklub (ØHK)
SAMMEN. STÆRKERE. BEDRE.
DHF Håndboldskoler handler om sammenhold og  
fællesskab. Ikke kun for øvede, men også for de som aldrig har prøvet håndbold før. 

Målet med DHF Håndboldskolerne er, at give børn i alderen 6 til 16 år en god  
oplevelse med motion og kammeratskab.

DHF

HÅNDBOLD- 

SKOLER

Tilmeldingen  
er åben

Scan QRkoden 
herunder og tilmeld  

dig allerede i dag
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Tilmeldingen  
er åben

Scan QRkoderne 
herunder og tilmeld  

dig allerede i dag

Fodboldskoler – DGI
Giv dit barn en god  oplevelse på en DGI  fodboldskole.  En uges fodboldskole i som
merferien, er fyldt med fodbold, sjov og nye spændende udfordringer sammen med 
andre glade børn. Alle piger og drenge årgang 612 år der elsker  at spille fodbold og 
ønsker at blive dygtigere, kan være med.

Uge 26: 
28. JUNI - 2. JULI

Mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.00 

Fredag 
kl. 9.00-14.00

Vejlefjord IF Hold nr.: 20
Vejlefjordskolen 4

8721 Daugård

Tilmeld her:

Rask Mølle Hold nr.: 21
Kildevej 11, 

8763 Rask Mølle

Tilmeld her:

Juelsminde IF Hold nr.: 23
 Tofteskovvej 12, 
7130 Juelsminde

Tilmeld her:

Stouby GIF Hold nr.: 24
Stouby Multihus,  

Idrætsvej 1012, 7140 Stouby

Tilmeld her:

Stouby GIF Hold nr.: 22
Stouby Multihus,  

Idrætsvej 1012, 7140 Stouby

Tilmeld her:

FODBOLD -

SKOLER

Mini-fodboldskole
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Tidsrejse til de 
gamle dage
Kom på Glud Museum 
og oplev, hvordan det 
var at leve i gamle dage, 
hvor børnene brugte 
hænderne til andet og 
mere end i dag. Lær 
andre børn at kende,  
når vi leger gamle lege, 
går i skole og arbejder på 
gården. På gården skal 
vi bl.a. hjælpe til med 
storvasken og lave reb.

Madskole
Har du lyst til en sjov 
og lærerig oplevelse i 
sommerferien, så kom 
på Madskole på Stjerne
vejskolen i enten uge 26 
eller 31. 

Vi skal lave god og sund 
mad fra bunden, være 
aktive og hygge os  
sammen i køkkenet.

Alder: 2.5. kl. Antal: Max. 10 deltagere Pris:  125 kr.
Sted: Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde

Alder: 2.6. kl. Antal: Max. 16 deltagere Pris: 370 kr.
Sted: Skolekøkkenet på Stjernevejsskolen, Mosegade 75, 8722 Hedensted

Hold nr.: 25 Uge 26: 30.06: Onsdag  kl. 11.0016.00
 Uge 26: 01.07: Torsdag  kl. 11.0016.00

Hold nr.: 26 Uge 26: Mandagfredag  kl. 9.0015.00
Hold nr.: 27 Uge 31: Mandagfredag  kl. 9.0015.00

KREATIV
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Junior Science 
Camp - teknik
Har du lyst til at udskære 
de flotteste ting i 
forskellige materialer 
på en laserskære? På 
denne workshop får du 
en præsentation af et 
tegneprogram, som du 
skal bruge og overføre 
til laserskæren. De flotte 
resultater kombinerer vi 
bagefter med LED lys.

Sjove portrætter 
af dit ynglingsdyr
Vi skal tegne mus, katte, 
grise og omdanne dem 
til sjove portrætter. Vi 
klipper, klistrer og maler, 
så alle dyrene bliver små 
”levende” portrætter.

Her kan alle være med 
– bare du medbringer 
en lyst til at bruge dine 
hænder og fantasi.

Hold nr.: 28 Uge 26: 30.06: Onsdag  kl. 9.0014.00

Alder: 5.6. kl. Antal: Max. 15 deltagere Pris:  100 kr.
Sted: PROCRAFT, Vejlevej 21, 8722 Hedensted

Alder: Fra 1. kl. Antal: Max. 10 deltagere Pris:  125 kr.
Sted: Aale Hjortsvang Skole, Pogensvej 5, 7160 Tørring

Hold nr.: 29 Uge 31: 03.08: Tirsdag  kl. 9.0013.30
Hold nr.: 30 Uge 31: 04.08: Onsdag  kl. 9.0013.30

KREATIV
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Lav dit eget 
fabeldyr
Lær at tegne og male  
fabeldyr – kom og få et 
par sjove dage med  
hygge og masser af 
kreativitet. Vi skal finde 
på en masse sjove fabel
dyr, lave tegninger og 
malerier som du får med 
hjem. Vi skal både tegne 
og male med akvarel
maling.

Glaskunst
På kurset får du mulig
hed for at eksperimen
tere med glas. Du kan 
lave små huse, sjove 
figurer, vaser, ophæng, 
lysestager, armbånd  
etc. Kun fantasien sæt
ter grænser. Du kommer 
til at skære i forskellige 
glastyper og farver. Du 
kan pynte og dekorere 
glasset. På kurset bli ver 
det også muligt at arbej
de med farvepulver.

Alder: 0.4. kl./ 5. kl. Antal: Max. 20 deltagere pr. hold Pris:  200 kr.
Sted: Aale Hjortsvang Skole, Pogensvej 5, 7160 Tørring.

Alder: 5.9. kl. Antal: Max. 10 deltagere pr. hold Pris: 150 kr.
Sted: Løsning Skole, Ny Skolegade 13, 8723 Løsning

Hold nr.: 31 Uge 26.: Mandagtirsdag  kl. 9.0013.00
Hold nr.: 32 Uge 26 : Onsdagtorsdag  kl. 9.0013.00

Hold nr.: 33 Uge 26: 28.06 Mandag  kl. 9.0015.00
Hold nr.: 34 Uge 32: 09.08 Mandag  kl. 9.0015.00

KREATIV
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WORKSHOPS

SPØRGSMÅL?
KONTAKT SINE PÅ

SIMA@INSERO.COM
TLF. 41772471

SE MERE OG TILMELD DIG PÅ 
INSERO.COM/SUMMERSCIENCECAMP

BIOTEK
KODNING

SPILDESIGN
ENGINEERING

CYBERSIKKERHED

OG MANGE FLERE...

FOR UNGE FRA 7. KLASSE TIL 18 ÅR

1. - 5.
august 2021

KREATIV
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Sommerbogen
Læs 3 bøger, løs 10  
udfordringer og få 1 bog.

Alle børn der afleverer et 
udfyldt udfordringsark 
på biblioteket fra den 
9.21. august får 1 bog 
og der er samtidig fede 
præmier på højkant.

Læs mere om 
Sommerbogen på 
www.hedenstedbib.dk 

Københavnertur
Tag med til vores hoved
stad! Og mærk sommer
stemningen i bykulturen!
 Vi bliver sat af ved 
Amalienborg Slotsplads, 
går der fra gennem 
Nyhavn og op til Strøget, 
hvor man kan mærke 
pulsen, shoppe, ta’ et 
hvil ved en fortovscafe 
for til sidst at afslutte i 
det fantastiske Tivoli! 

Alder: 0.9. kl.
Sted: Bibliotekerne i Hedensted Kommune

Alder: 7. kl.  18 år Antal: Max. 155 deltagere Pris: 450 kr.
Sted: Ungdomsgården, Stjernegårdsvej 20, 8722 Hedensted

Hold nr.: 35 Uge 23 til uge 33: 11.06  21.08 

Hold nr.: 36 Uge 26.: Onsdagtorsdag  kl. 8.0001.00

KREATIV

Tilmeldingen er åben. Gå ind på hed-ungdom.dk 
og tilmeld dig allerede i dag
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Go-Kart Race 
Forrygende fartglade  
timer med spænding, 
race og duft af benzin.  
Du får nogle gode og 
sjove oplevelser – og  
med garanti sorte fingre! 

Du er meget velkommen 
til at tilmelde dig flere 
dage.

E-sport & sjove 
aktiviteter i Sole IF 
Vil du være Esports 
stjerne for en dag.
Kom og prøv Esport, 
Cs:go og fortnite, hvor 
dagen også vil byde på 
andre aktiviteter for at 
holde hjernen skarp og 
bevare koncentrationen.

Alder: 6.9. kl. Antal: Max. 20 deltagere pr. hold Pris:  20 kr.
Sted: Kildeparken (v. motorvejen), 8722 Hedensted

Alder: 3.9. kl. Antal: Max. 10 deltagere Pris:  50 kr.
Sted: Sole IFs lokale ved boldhallen, Ribevej 67, 8723 Øster Snede

Hold nr.: 38 Uge 26: 28.06: Mandag kl. 10.0014.00
Hold nr.: 39 Uge 26: 02.07: Fredag kl. 10.0014.00
Hold nr.: 40 Uge 31: 02.08: Mandag kl. 10.0014.00
Hold nr.: 41 Uge 31: 06.08: Fredag kl. 10.0014.00

Hold nr.: 37 Uge 26: 29.06 Tirsdag  kl. 9.0013.00
 Uge 26: 30.06 Onsdag  kl. 9.0013.00

IDRÆ
T
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Triatlon 
Sommercamp
Her får du chancen for 
at prøve kræfter med 
hele tre sportsgrene i en, 
også kaldt triatlon. Så 
hvis du elsker vand, vind 
i håret når du cykler af
sted og til sidst løber du 
i mål med armene over 
hovedet, ja så er triatlon 
lige noget for dig. Men in
den du kommer så langt, 
vil du blive undervist i de 
tre discipliner. 

Kom og sving 
tennisketcheren
Kunne du tænke dig at 
prøve en sportsgren,  
der får dig til at smile, 
giver et energiboost 
samt byder på nye 
venskaber, så har du 
chancen nu!
Mød op og få en aktiv 
dag fuld af sjove  
tennisoplevelser.

Alder: 917 år Antal: Max. 20 deltagere Pris:  300 kr.
Sted: Gudenåcentret, Kirkevej 10, 7160 Tørring

Alder: 1016 år Antal: Max. 20 deltagere Pris:  Gratis
Sted: Tennisanlægget, Stadion Allé 1, 8722  Hedensted

Hold nr.: 42 Uge 26: OnsdagFredag  kl. 09.0015.00

Hold nr.: 43 Uge 31: 03.08 Tirsdag  kl. 10.0014.00

ID
RÆ

T



 |  23  Læs mere og tilmeld dig på www.hedensted.dk/aktivferie Tilmeldingen åbner tirsdag den 25. maj kl. 19.00

Skydning i Glud 
Gennemgang af sikkerhedsregler og våben betjening. Skydning på 15m med riffel ca. 
22 og luftgevær. Skydning på 50m med riffel ca 22 med indlagt fysiske aktiviteter.

Alder: 4.9. kl. Antal: Max. 16 deltagere pr. hold Pris:  225 kr.
Sted: Glud Hallen, Sønderbakken 25B, Glud, 7130 Juelsminde

Hold nr.: 44 Uge 26: Mandagtirsdag kl. 10.0014.00
Hold nr.: 45 Uge 31: Onsdagtorsdag kl. 10.0014.00

IDRÆ
T
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En sjov dag på 
golfbanen
Vidste du godt, at golf 
faktisk er en mega sjov 
og udfordrende sport?
Det kræver koncentra
tion, et godt boldøje og 
vedholdenhed at blive 
en god golfspiller. Vi skal 
bl.a. se, hvor langt vi kan 
slå på træningsbanen, 
vi skal se om vi kan få 
bolden op af bunkeren 
og så skal vi have putte
konkurrencer.

Alder: 2.6. kl. Antal: Max. 12 deltagere Pris:  100 kr.
Sted: Hedensted Golfklub, Rindbækvej 6, 8722 Hedensted

Hold nr.: 47 Uge 31: 03.08 Tirsdag  kl. 09.0013.00

Hold nr.: 46 Uge 26: 01.07 Torsdag  kl. 10.0012.00

Nerf Battle 
Er du den bedste 
Nerfgunner eller kan du 
bare lide at blive udfor
dret? Så er det her lige 
noget for dig.
Vi skal dyste i Capture 
the flag, og du vil blive 
udfordret på både dine 
skydeevner, din hurtig
hed, dit overblik og dit 
samarbejde med dit hold.
Vi sørger for ammunition 
til alle (de blå standard 
Nerfpile).

Alder: 1.4. kl. Antal: Max. 20 deltagere Pris:  50 kr.
Sted: Juelsminde Hallerne – Hal 2, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde

ID
RÆ

T



 |  25  Læs mere og tilmeld dig på www.hedensted.dk/aktivferie Tilmeldingen åbner tirsdag den 25. maj kl. 19.00

Onsdag d. 30.06.2021
Kl. 17.00 - 21.00

Gratis
ALLE AKTIVITETER ER 
GRATIS AT DELTAGE I

DJ
Skate

Street Basket
Break

Roundnet
loungeområde

Street 
SUMMER

2021

For alle børn og unge

HVER ONSDAG 
I SOMMERFERIEN

Fra uge 26 til uge 31 
Kl. 17.00 - 21.00

HAVNEN VED
LiniepavilLionen
Strandvejen 26 
7130 Juelsminde
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Alder: 3.7. kl. Antal: Max. 15 deltagere Pris:  685 kr.
Sted: Hornsyld Svømmehal  /  Juelsminde strand, Granskoven

Hold nr.: 48 Uge 31: Mandagfredag  kl. 09.0013.00

VAND-

AKTIV
IT

ETER

Dykandens dykkeruge 
Vi er svømmehallen de to første dage, hvor vi øver i at svømme med svømmefød
der/finner og snorkel og leg. De sidste 3 dage tager vi ud til stranden, hvor vi forsæt
ter med at svømme/dykke ved stranden. Der er sam tidig leg i vandet og vi har vores 
gummibåd med.
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Alder: 2.7. kl. Antal: Max. 20 deltagere Pris:  350 kr.
Sted: Hornsyld Idrætsenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld

Svøm, spring og leg - Hornsyld 
Har du lyst til sjove lege i vandet, lære enkelte svømmetag, dykke eller bare hygge dig 
sammen med nye venner, så  kom til Hornsyld Idrætscenter, hvor Bjerre Herreds  
Svømmeklub byder indenfor til 3 dage med spændende vand aktiviteter. 

Hold nr.: 49 Uge 26: Mandagonsdag  kl. 09.0012.00

VAND -

AKTIVITETER



TAK til alle samarbejdspartnere
– halinspektører, servicemedarbejdere på skolerne,

frivillige i foreningerne samt eksterne aktører


