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Velkommen til en sjov sommer i Halsnæs Kommune 

Kommunernes Landsforening og regeringen har lavet en aftale, som frigiver en 

særlig pulje penge til sommerferieaktiviteter i alle landets kommuner.  

 

I denne folder kan du orientere dig i det brede udbud af sommeraktiviteter for børn 

og unge, som derigennem tilbydes i Halsnæs Kommune.  

 

Aktiviteterne er gjort mulige i samarbejde med de mange frivillige foreninger i 

Halsnæs Kommune – stor tak til alle deltagende foreninger! I folderen finder du 

også en række sjove sommerferiearrangementer hos UKC. 

 

De fleste arrangementer er gratis at deltage i, med mindre andet er nævnt.  

 

Du finder information om tilmelding under det enkelte arrangement. 

 

Du kan løbende holde dig opdateret om ændringer i programmet på 

www.halsnaes.dk/fritid/sommeraktiviteter-2020 

 

God sommer! 

 

 

 

  

Forord 

http://www./
http://www./
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Lær at svømme i havet 

Hop i havet og lær at svømme med dygtige trænere fra svømmeklubben.  

 

Hold 1: Børn fra 6-8 år, starter kl. 11. Er i vandet i 25 min.   

Hold 2: Børn fra 8-12 år, starter kl. 11.30. Er i vandet i 45 min.  

Hold 3: Børn fra 13 år og op, starter kl. 12. Er i vandet i 45 min.  

 

Alder: fra 6 år og op.  

 

Ingen tilmelding nødvendig, dog max 15 deltagere pr. hold.   

 

Husk badetøj og håndklæde! Der er mulighed for omklædning i badehuset på 

stedet. 

 

Arrangeres af Lynæs Havbad og Frederiksværk Svømmeklub. 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Søndag den 5. juli, 12. juli, 19. juli, 26. juli og 1. august – alle 
dage fra kl. 11 (se holdplan) 

 Sted: Lynæs Havn ved badehuset på Vestermolen 

 

 

 

Havsvømning 
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Kom og mal et 6 meter langt maleri 

Vi maler et stort maleri med byens motiver.  

 

Der males under kyndig vejledning af billedkunstner Helen Nielsen.  

 

Alder: For alle børn og unge 6-17 år. De mindste må gerne tage en voksen med.  

 

Ingen tilmelding. Bare duk op! 

 

Arrangeret af Frederiksværk Kunstforening.   

 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Mandag den 27. juli og tirsdag den 28. juli – begge dage kl. 11-
16. 

 Sted: Ågalleriet, Hans Futtrups Sti 4, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Maleworkshop i kæmpeformat 
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Vil du lære at sparke af en af Danmarks bedste instruktører i spark? 

Nu har du muligheden for at lære grundlæggende færdigheder inden for 

kampsportsspark. Instruktør Jørn Christian Andersen er en af Danmarks bedste 

sparkeinstruktører og underviser bl.a. elitekæmpere i Taekwondo. Du behøver ikke 

at have trænet kampsport tidligere – du lærer det hele fra bunden af.  

 

Alder: Alle piger og drenge mellem 12-17 år. Man behøver ikke at have prøvet 

karate før. 

 

Tilmelding: www.taifu.dk senest 24 timer før start. Man kan tilmelde sig en eller flere 

gange.  

 

Husk drikkedunk, træningstøj eller karatedragt - vi træner i bare tæer. Frokost er 

inkluderet.  

 

Arrangeres af Taifu Karate Dojo. Mere info på www.taifu.dk. 

 

Tid og sted 

 Tid: Søndag den 5. juli, 12. juli, 19. juli og 26. juli – alle dage kl. 10-
15.  

 Sted: Taifu Karate Dojo, Industrivej 19b, 3300 Frederiksværk 

  

 

 

Intro til spark i kampsport 

http://www.taifu.dk/
http://www.taifu.dk/
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Grundlæggende karate for de 6-14-årige 

Du lærer blandt andet at parere, støde og udføre et fremadrettet karatespark. Ud 

over karatetræning vil der også foregå forskellige øvelser og lege, som er sjove og 

motiverende. Du behøver ikke at have trænet kampsport tidligere – du lærer det 

hele fra bunden af vores superseje og erfarne instruktører. 

 

Alder: Alle piger og drenge mellem 6-14 år kan deltage. Forældre er meget 

velkommen til at være med.  

 

Tilmelding: www.taifu.dk senest 24 timer før start. Man kan tilmelde sig en eller 

begge gange. 

 

Husk drikkedunk, træningstøj eller karatedragt - vi træner i bare tæer. Frokost er 

inkluderet.  

 

Arrangeres af Taifu Karate Dojo. Mere info på www.taifu.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Lørdag den 11. juli og 25. juli – begge dage kl. 10-15.  

 Sted: Taifu Karate Dojo, Industrivej 19b, 3300 Frederiksværk 

 

 

Intro til karate – 6-14 år 

http://www.taifu.dk/
http://www.taifu.dk/
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Grundlæggende karate for de 10-17-årige 

Lær at parere, støde og udføre varierende kampøvelser med supererfarne 

landsholdskæmpere. Ud over karatetræning vil der også foregå forskellige 

alternative øvelser/lege, som er sjove og motiverende.  

 

Du behøver ikke at have trænet kampsport tidligere – du lærer det hele fra bunden 

af.  

 

Alder: Alle piger og drenge mellem 10-17 år. Du behøver ikke at have prøvet karate 

før.  

 

Tilmelding: www.taifu.dk senest 24 timer før start. Man kan tilmelde sig en eller flere 

gange.  

 

Husk drikkedunk, træningstøj eller karatedragt - vi træner i bare tæer. Frokost er 

inkluderet.  

 

Arrangeres af Taifu Karate Dojo. Mere info på www.taifu.dk 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Onsdag den 8. juli, torsdag den 14. juli, onsdag den 15. juli, 
torsdag den 21. juli, onsdag den 29. juli, søndag den 23. august – 
alle dage kl. 10-15.  

 Sted: Taifu Karate Dojo, Industrivej 19b, 3300 Frederiksværk 

  

Intro til karate – 10-17 år 

http://www.taifu.dk/
http://www.taifu.dk/


 

8 

Kom med til nogle hyggelige dage med heste og ridning 

Er du vild med heste? Så kan du nu komme med på ridelejr i fire hele dage.  

 

Der vil være aldersrelateret ridning to gange dagligt, dressur, spring og skovridning. 

Vi skal også lege med forskellige aktiviteter og lave ryttertræning. I løbet af 

ridelejren vil der desuden blive holdt et stævne med præmier. 

 

Det er muligt at overnatte i klubben under ridelejren. 

 

Alder: Fra 10 år og op. 

 

Tilmelding på rideskole.sophie@outlook.dk 

 

Arrangeres af Frederiksværk Rideskole. 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Fredag den 10. juli kl. 10 til mandag den 13. juli kl. 13 

 Sted: Frederiksværk Rideklub, Kappelhøjvej 127, 3300 
Frederiksværk 

 

 

 

Ridelejr 

mailto:rideskole.sophie@outlook.dk
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Prøv det populære SUP – Stand Up Paddle 

Frederiksværk Sejlklub inviterer til at prøve SUP. Vi skal være ude på vandet - og 

sikkert også i! Du behøver ikke at have prøvet SUP før. Du skal kunne svømme for 

at deltage, redningsvest låner du af klubben.  

 

Medbring to sæt skiftetøj og sko, der må blive våde (fx gamle gummisko).  

 

Aktiviteten er inkl. frokost. 

 

Alder: 12-17 år. 

 

Tilmelding: formand@frv-sejl.dk. Du er tilmeldt, når du har fået en bekræftelse. Der 

er begrænset antal pladser. 

 

Arrangeres af Frederiksværk Sejlklub.  

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: 12., 19. og 26. juli – alle dage kl. 10-15. 

 Sted: Havnelinjen 25, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Stand Up Paddle 

mailto:formand@frv-sejl.dk
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Fede dage med gadeidræt 

Kom og vær med, når vi spiller fodbold, panna og basket. Der vil også være 

mulighed for at køre på løbehjul til tonerne fra vores DJs.  

 

Den sidste dag holder vi en street soccer turnering, og så skal der findes en panna 

king.  

 

Alder: Alle piger og drenge mellem 6-17 år. 

 

Ingen tilmelding – bare mød op. 

 

Arrangeres af streetsoccer3300. 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Onsdag den 22., torsdag den 23. og fredag den 24. juli – alle 
dage kl. 10-14. 

 Sted: Banerne ved Magleblik Skole 

 

 

 

Street soccer 
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Prøv at skyde med luftriffel eller luftpistol 

Vi åbner vores skydebaner i kælderen under Frederiksværk Skole.  

 

Kom og fyr løs og prøv kræfter med en anderledes sport, der faktisk også er en OL-

disciplin.  

 

Alder: 12-17 år 

 

Tilmelding på kristen.trap@gmail.com eller telefon 25164228. 

 

Arrangeres af Frederiksværk Skytteforening. 

 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdage i ugerne 29-33. Banerne er åbne mellem kl. 12-17. 

 Sted: Skydebanerne under Frederiksværk Skole 

 

 

 

Skydning 

mailto:kristen.trap@gmail.com
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Vær med til tre sjove tennisdage 

Lær, hvordan man spiller tennis, og hvad det kræver. Du vil også opleve det sociale 

sammenhold i tennisklubben. Ud over tennis skal vi træne løb, bruge redskaberne i 

Kobberzonen og lave armtræning med elastikker.  

 

Mød op i træningstøj - vi har alt andet, du skal bruge. Frokost er inklusiv, men husk 

en drikkedunk.  

 

Alder: Alle piger og drenge mellem 6-17 år. Man behøver ikke at have prøvet tennis 

før. 

 

Tilmelding til sussi@ftennis.dk eller via sms til 28909397. Man kan også tilmelde sig 

via www.facebook.com/ftennis3300.dk 

 

Arrangeres af Frederiksværk Tennisklub. 

 

 

Tid og sted 

 Tid: 27., 28. og 29. juli – alle dage kl. 10-14. 

 Sted: Frederiksværk Tennisklub, Peder Falsters Vej 7, 3300 
Frederiksværk 

 

 

 

Tennis 

mailto:sussi@ftennis.dk
http://www.facebook.com/ftennis3300.dk
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Prøv kræfter med judo 

Kom og prøv, hvad judo er for en sport. Alle kan være med, man behøver ikke have 

prøvet det før.  

 

Du skal have eget træningstøj på. Frokost er inklusiv, men husk en drikkedunk.  

 

Alder: Alle drenge og piger 6-15 år.  

 

Tilmelding til Lone Clemens på telefon 2053 4945 eller via klubbens Facebook-side. 

 

Arrangeres af Halsnæs Judo.  

 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 4. og onsdag den 5. august – begge dage kl. 9.30-
12.  

 Sted: Halsnæs Kampsportcenter, Hanehovedvej 52B, 3300 
Frederiksværk 

 

 

 

Judo 
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Kom og prøv karate!  

Vi træner karate og øver det, som vi kalder "kata". Vi skal også øve spark og slag 

på puder, og så skal vi lege og have det sjovt.  

 

Du skal have eget træningstøj på. Frokost er inklusiv, men husk en drikkedunk.  

 

Alder: Alle drenge og piger 6-9 år.  

 

Tilmelding til Lone Clemens på telefon 2053 4945 eller via klubbens Facebook-side. 

 

Arrangeres af Halsnæs Karate Do.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 4. og onsdag den 5. august – begge dage kl. 9.30-
12. [Faktaboks - Punktopstilling] 

 Sted: Halsnæs Kampsportcenter, Hanehovedvej 52B, 3300 
Frederiksværk 

 

Karate 6-9 år 
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Kom og prøv karate! 

Vi træner karate med alt, hvad det indeholder, og vi skal prøve lidt af hvert. Vi skal 

lave Kata og øve teknikker med slag og spark og passer naturligvis på hinanden. 

Og så skal vi have det sjovt!  

 

Du skal have eget træningstøj på. Frokost er inklusiv, men husk en drikkedunk.  

 

Alder: Alle drenge og piger 10-17 år.  

 

Tilmelding til Lone Clemens på telefon 2053 4945 eller via klubbens Facebook-side. 

 

Arrangeres af Halsnæs Karate Do.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 4. og onsdag den 5. august – begge dage kl. 9.30-
12. [Faktaboks - Punktopstilling] 

 Sted: Halsnæs Kampsportcenter, Hanehovedvej 52B, 3300 
Frederiksværk 

 

Karate 10-17 år 
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En uge med løb og friluftsliv 

Vi starter dagen med en 2 km Running Challenge. Bagefter leger og lærer vi om 

orienteringsløb, kortlære, overlevelse og overnatning i naturen. Vi skal også spille 

kongespil, hockey og skovstratego. Running Challenge er en samlet konkurrence 

gennem alle fem dage. Tiderne fra 2 km Running Challenge lægges sammen, så 

deltagerne får en samlet tid på 10 km, når ugen er slut. Bedste løber i hver 

alderskategori præmieres.  

 

Medbring frokost, tøj du kan løbe i og i øvrigt praktisk tøj efter vejret.  

 

Alder: Alle piger og drenge fra 6-17 år.  

 

Tilmelding: jonas@falckweber.dk 

 

Arrangeres af Tisvilde Hegn Orienteringsklub 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Mandag den 27., tirsdag den 28., onsdag den 29., torsdag den 
30. og fredag den 31. juli – alle dage kl. 10-15 

 Sted: Følger senere – se www.tisvildehegnok.dk 

  

 

 

Løb, leg og lær udenfor 

mailto:jonas@falckweber.dk
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Prøv aktiviteterne i Lynæs Sejl- og Kajakklub 

I Lynæs Sejl- og Kajakklub kan man opleve mange forskellige aktiviteter på og 

omkring vand. Kom og prøv kræfter med optimistjoller, SUP og polokajak, og du 

kan også komme med ud at sejle. 

 

Alder: Alle mellem 10-14 år. 

 

Tilmelding: Send en mail til juniorleder Bent Bennedsen på junior@lynaes.dk og 

skriv deltagerens navn samt hvilken eller hvilke dage man ønsker at deltage – 

tilmeld dig gerne flere dage. Skriv også forældres/værges navn, telefonnummer og 

e-mailadresse samt info om evt. særlige forhold.  

 

Arrangeres af Lynæs Sejl- og Kajakklub. Mere info på www.lynaes.dk  

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Onsdag den 5., torsdag den 6. og fredag den 7. august – alle 
dage kl. 9-15.  

 Sted: Lynæs Sejl- og Kajakklub, Lynæs Havn 

 

 

 

Sommerdage på vandet 

http://www.lynaes.dk/
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Tag med TimeWinder på tidsrejse 

Med historisk løb på Grønnessegaard og lege fra gamle dage kan du komme med 

på en tidsrejse tilbage til dengang, da oldefar var dreng. Vi laver sækkeløb, løber 

med tøndebånd, kaster med hestesko og meget andet. Til frokost får vi en lækker 

kurv med mad fra gårdbutikken á la 1930’erne. Arrangementet er gratis – frokost 

inkluderet. 

 

Alder: Alle piger og drenge fra 6-12 år. Tag gerne forældre eller bedsteforældre 

med.  

 

Tilmelding via linket her senest en time forinden – begrænset antal pladser: 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6496?fbclid=IwAR30LB7E

Pdd8GBUo_kP3HRh23g7CvHmB0fBDVRnTXC6t-NRqhrQx3-87f7I 

 

Arrangeres af TimeWinder og Grønnessegaard.  

 

 

Tid og sted 

 Tid: Mandag den 13., onsdag den 15., torsdag den 16. og fredag 
den 17. juli samt mandag den 20., onsdag den 22., torsdag den 23. 
og fredag den 24. juli – alle dage kl. 10-15 

 Sted: Grønnessegaard Gods 

  

 

 

Sommer som i gamle dage 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6496?fbclid=IwAR30LB7EPdd8GBUo_kP3HRh23g7CvHmB0fBDVRnTXC6t-NRqhrQx3-87f7I
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6496?fbclid=IwAR30LB7EPdd8GBUo_kP3HRh23g7CvHmB0fBDVRnTXC6t-NRqhrQx3-87f7I
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Festival for en eftermiddag 

Godt nyt for alle dem, der savner Himmelstorm og sommerens øvrige festivaler i år! 

Junglescenen åbner for en enkelt eftermiddag med to gratis koncerter for børn og 

unge. Der vil være salg af vand og snacks til rimelige priser.  

 

Program:  

 KL. 14: ”ESCARABAJOS” præsenterer vild og fængende kriblekrablemusik med 

pulserende rytmer, iørefaldende melodier og sjove tekster for børn. Bandet 

består af Alex Opazo (lydmager, percussionist, og trommeslager), Jakob Olsen 

(bassist) ,og Dorte Abrahamsen (sang, guitar og fortælling).  

 Kl. 16: Bahima spiller eventyrlig singer-songwritermusik med smag af 

verdensmusik – mest for unge og større børn. Missionen er at udvide unge 

menneskers forståelse af, hvad musik kan. Bandet består af: Barbara Mathiasen 

(vokal, keys og guitar), Gabriel Svastha (tablas) og Davis Slusarski (bas) 

 

Alder: For alle. Koncerten kl. 14 henvender sig særligt til de 4-9-årige, koncerten kl. 

16 for de 10-18-årige. 

 

Tid og sted 

 Tid: Fredag den 24. juli kl. 14-18 

 Sted: Himmelstorm-pladsen, Hågendrupvej 9, 3390 Hundested 

 

 

 

Mini-Himmelstorm 
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Frederiksværk Sejlklub inviterer udenfor på vandet 

Prøv lidt af det hele, når Frederiksværk Sejlklub stiller op på havnen.  

Der er krabbehold for de 5-8-årige, jollesejlads (for 9-17 år), Kølbadssejlads (for 14-

17 år) og helt nye SUP – stand up paddle.  

 

Der vil være salg af kaffe, sodavand og pandekager til rimelige priser.  

 

Alder: Fra 5 år og op.  

 

Ingen tilmelding – bare mød op 

 

Arrangeres af Frederiksværk Sejlklub 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Søndag den 23. august kl. 11-16 

 Sted: Havnelinjen 25, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Aktivitetsdag i sejlklubben 



 

21 

Hyggelige sensommerdage på besøgsgården 

Hop i halmen, få en træktur på en af gårdens ponyer og slap af i hængekøjerne.  

Du kan også kæle med de mange søde dyr og dyrebørn og smage is lavet af 

mælken fra gårdens malkegeder.  

 

For de nysgerrige vil gårdens ejere og børnedyrepassere fortælle om dyrene, og 

hvordan man passer dem. 

 

Alder: For alle børn, unge og deres voksne. 

 

Ingen tilmelding – bare mød op og nyd eftermiddagen. 

 

Arrangeres af Tothaven. Mere info på www.tothaven.dk  

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: 26. august, 16. september og 30. september – alle dage kl. 15-
18.  

 Sted: Tothavens besøgsgård og gårdmejeri, Torupvejen 2, 3390 
Hundested 

 

  

 

 

Sensommer i Tothaven 

http://www.tothaven.dk/


 

22 

Lav dine egne smykker 

Er du kreativ og fiks på fingrene? Så kom og vær med i UKC’s smykkeværksted. 

 

I smykkefabrikken kan du lave lækre smykker til dig selv, eller du kan lave en gave 

til en, du holder af. Vi laver alt fra øreringe og perler til læder og magneter. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Lene Japsen, telefon 2156 4976 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Mandag den 6. juli og onsdag den 5. august – begge dage kl. 
15-17 

 Sted: UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Smykkeværksted 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Kør ræs mod vennerne 

Bussen kører mod en fed oplevelse i Roskilde Racing Center. Du får mulighed for 

at køre ræs mod andre, men først får du instruktioner og bliver coachet af en af de 

dygtige racerkørere i centret.  

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år 

 

Pris: 50 kroner, som betales ved tilmelding. 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 7. juli – afgang kl. 12.30 fra Hundested Hallen og kl. 
12.45 fra UKC. Hjemkomst ca. kl. 16 

 

 

 

Gocart 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Lav lækre tapas 

Er du også vild med at lave mad? Så kom og vær med, når vi sammen laver lækre 

tapasretter. Deltagerne er selv med til at bestemme, hvilken slags tapas der skal 

laves, og vi handler også ind og laver maden sammen.  

 

De færdige retter serveres som take away, så du har mad med hjem til familien. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Camilla Borch, telefon 5167 5421 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 7. juli kl. 12-17 

 Sted: UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Vild med mad 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Så skal der games! 

Vi spiller E-sport sammen og hygger os imens. 

 

Alt afhængig af antallet af tilmeldinger deles der op i hold, så alle får mulighed for at 

spille. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Mads Rudbeck, telefon 2424 3797 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 7. juli, 14. juli og 21. juli – alle dage kl. 13-20.  

 Sted: UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

E-sport for alle 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Prøv kræfter med SUP og windsurfing 

I samarbejde med Lynæs Kite- og Windsurfklub tilbyder vi begynderkursus i SUP 

(stand up paddleboard) og windsurfing.  

 

Alle kan deltage uden forudsætninger. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Haubard Molich, telefon 3120 8258 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 7. juli og onsdag den 8. juli – begge dage kl. 11-17.  

 Sted: Lynæs Kite og Windsurfklub, Lynæs Havnevej 9, 3390 
Hundested 

 

 

 

SUP’n’Surf 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Kom og lær, hvordan man laver bolsjer.  

Du kan være med til at bestemme, hvilke bolsjer vi skal lave. Vi laver dem med 

forskellig smag og farve. Du kan også lave slikkepinde.  

 

Du får selvfølgelig dine bolsjer med hjem, så du kan dele ud derhjemme. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Tulle Deleuran, telefon 2498 5179 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Onsdag den 8. juli kl. 15-17 

 Sted: UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Bolsjeværksted 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Tag med på en sjov tur til forlystelsesparken BonBon-Land. 

Du får turpas, og så er der fri leg i al den tid, vi er der. Sørg for at have 

lommepenge med til mad og snacks eller madpakke og lidt at drikke.  

 

Husk tøj efter vejret og en taske, for bussen bliver ikke holdende. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Pris: 50 kroner, som betales ved tilmelding. 

 

Kontaktperson: Camilla Borch, telefon 5167 5421 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Torsdag den 9. juli, afgang kl. 08.30 fra Hundested Hallen og 
08.45 fra UKC. Hjemkomst ca. kl. 21.  

 

 

 

BonBon-Land 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Oplev en spændende verden under havet 

Har du lyst til at prøve at dykke med komplet dykkerudstyr? Og har du mod på at 

være vægtløs under vand og opleve livet, som det leves under havoverfladen? Et 

prøvedyk består at en kort gennemgang af udstyret, iklædning samt et dyk med en 

dykkerinstruktør. For at deltage skal du have et normalt helbred, kunne svømme og 

være glad for vand. Ved fremmøde skal du udfylde en helbredserklæring, som skal 

underskrives af en forældre eller værge. 

 

Kom og vær med hos Ungdomsskolens dykkerafdeling og Dykkerklubben Hajen. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Ulrich Mehr, telefon 2452 8013 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

Tid og sted 

 Tid: Torsdag den 9. juli kl. 10-15 

 Sted: Lynæs Havn 

  

 

 

Prøv at dykke 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Kom og vær med til live-rollespil.  

Vi øver bueskydning og sværdkamp (uden nærkamp), og der vil ofte også være en 

mission/quest.  

 

Der er begrænset låneudstyr, som er mærket, så det ikke skifter hænder. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Michael Esbensen, telefon 4118 6694 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Søndag den 5. juli, 12. juli, 19. juli, 26. juli, 2. august og 9. 
august – alle dage kl. 10-13 

 Sted: Ullerød skov. Mødested shelterpladsen mellem tennisklubben 
og Hundested Hallen. 

 

 

 

Rollespil 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Få power på scenen 

Kom med til tre dage med sjove og udfordrende, dramatiserende lege og 

skuespilsøvelser. Vi laver både opmærksomhedsøvelser, energiske konkurrencer 

og teatersport, hvor alle kan være med. Undervejs styrker vi evnen og modet til at 

stå frem foran andre, samarbejde, sætte ord på tanker og bruge stemmen og 

kroppen udtryksfuldt. Programmet kører hver dag som enkeltstående dage, så du 

kan vælge at deltage én eller alle tre dage.  

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Simon Hansen, telefon 2859 3272 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Mandag den 27., tirsdag den 28. og onsdag den 29. juli – alle 
dage kl. 10-13. 

 Sted: UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Powerplay 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Tag med på spændende oplevelser 

Egeskov Slot er meget mere end et slot. Her finder du også labyrinter i haven, en 

solhave, vandhave, klatrepyramider og hængebroer i trætoppene i den 

omkringliggende bøgeskov. Indenfor er der udstilling med veteranbiler og gamle 

motorcykler. Husk lommepenge til mad eller snacks eller en madpakke og lidt at 

drikke. Tag tøj på efter vejret til en hel dag og medbring en taske at have det i. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Pris: 50 kroner, betales ved tilmelding 

 

Kontaktperson: Lene Japsen, telefon 2156 4976 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 4. august kl. 08. Hjemkomst ca. kl. 22. 

 Mødested: UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Egeskov Slot 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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Har du en pilot i maven? 

Kom med på sjovt dronekursus. Vi træner og konkurrerer med sjove, indlagte 

opgaver, som kræver, at du kan holde tungen lige i munden. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Per Rudbeck, telefon 2913 5802 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

 

 

 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Tirsdag den 4. august kl. 12-15 

 Sted: Skaterhallen, Præstebrovej 20, Ølsted 

 

 

 

Flyv med drone 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/


 

34 

Kom med på tre dages Street Art workshop. 

På workshoppen kan du lære tricks og teknikker og prøve Street Artens udtryk af på 

egen hånd.  

 

Vi skal arbejde på store træplader med maling, spray, stencils og cutouts (udskåret 

motiv, der limes op).  

 

Alle er velkomne, også selvom du kun har mulighed for at være med en enkelt dag. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Kontaktperson: Camilla Grell, telefon 2650 6502 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

Tid og sted 

 Tid: Mandag den 3., tirsdag den 4. og onsdag den 5. august – alle 
dage kl. 15-18. 

 Sted: UKC, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk 

 

 

 

Street Art 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/
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En sjov dag med masser af forlystelser 

Vi ser frem til en hyggelig dag sammen på Bakken. Med et turpas på armen kan du 

prøve lige, hvad du har lyst til, og du har frit løb til at gå rundt selv. Sørg for at have 

lommepenge med til mad og snacks eller madpakke og lidt at drikke. 

 

Husk tøj efter vejret og en taske, for bussen bliver ikke holdende. 

 

Alder: Kommende 7. klasser-18 år. 

 

Pris: 50 kroner, betales ved tilmelding 

 

Kontaktperson: Zenia Foldager, telefon 2146 0550 

 

Tilmelding: www.ungdomsskolenhalsnaes.dk 

 

Arrangeres af UKC. 

 

 

Tid og sted 

 Tid: Torsdag den 6. august. Afgang kl. 11.30 fra Hundested Hallen 
og 11.45 fra UKC. Hjemkomst ca. kl. 21. 

 

 

 

Ta’ med på Bakken 

http://www.ungdomsskolenhalsnaes.dk/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Find seneste nyt om sommeraktiviteterne på 
www.halsnaes.dk/fritid/sommeraktiviteter-2020 
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Rådhuspladsen 1 
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Telefon 4778 4000 
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www.halsnaes.dk 
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