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SOMMERFERIE
AKTIVITETER
Velkommen til en forrygende sommer. Dette katalog er en oversigt over, hvad 
der sker i Odense Nord i hele ferien. Du kan se aktiviteter fra UngOdense i Ung-
domscentrene i Kroggård, Skibhus, Østre Plads og Camp U i Vollsmose. 

Du kan også læse hvad foreningerne i Vollsmose og omegn har at byde på i ferien. 

Det er gratis at deltage i de fleste af aktiviteterne i sommerferien, men ved nogle 
aktiviteter er det vigtigt at man tilmelder sig. Der er også enkelte ture, hvor der er 
egenbetaling. Der står ved de forskellige aktiviteter, hvor man skal tilmelde sig. 
Husk coronapas hvis aktiviteterne på udflugterne kræver dette.
Hvis man er i tvivl eller har spørgsmål, kan man altid skrive til:
uc_campu@ungodense.dk

Hvis man har spørgsmål til aktiviteter som ikke er i ungdomscentrene, kan man 
skrive direkte til foreningerne via deres hjemmesider:

KONTAKT TIL FORENINGER OG KLUBBER: 

B1909: www.b1909.dk

ØB: www.skibhus.dk

KFUM: www.odense-kfum.dk

B67: www.b67.dk

FIUK: www.facebook.com/FYNSINTERNATIONALEUNGDOMSKLUB/

Vollsmose Taekwondo: facebook.com/Vollsmose-Taekwondo-Klub-Oden-
se-1929435960696168

Vollsmose Boxing: vollsmose-boxing.dk/

Røde Sol: https://www.facebook.com/groups/2229920500642514/

Boligsocialt hus: www.boligsocialthus.dk

SSP: www.sspodense.dk

Get2sport: www.ungodense.dk

UGE AKTIVITETER LÆS MERE SIDE

UGE 26 Kreative dage, bålhygge, Tik Tok event, malerskole, udflugter, fod-
bold, cykelture og masser af aktviteter i Røde Sols Kulturforening.

Side 4 - 5

UGE 27 OL i Mosen, udflugter, aktiviteter i parkerne og masser af boldspil. Side 6 - 8

UGE 28 Aktiviteter i parkerne, og kreative workshops, bål og udeliv. Side 10

UGE 29 Ungdomscentrene har lukket, men der er masser af aktiviteter i 
B1909.

SIde 10

UGE 30 Ungdomscentrene har lukket, men der er masser af aktiviteter i 
B1909.

SIde 10

UGE 31 Kreative dage, malerskole og cirkus, gøgl og masser af sjov. SIde 11

Masser af bold, Fodboldskole og streetfodbold Side 12 - 15

OL i Mosen UGE 27 Tilmelding og praktisk info om OL Bagsiden

INDHOLD

ADRESSER TIL UNGDOMSCENTRENE:
Ungdomscenter Camp U: Risingsvej 118, 5240 Odense NØ

Ungdomscenter Kroggård: Smedebakken 24, 5270 Odense N

Ungdomscenter Skibhus: Victoriagade 33, 5000 Odense C

Ungdomscenter Østre Plads: Danmarksgade 10D, 5000 Odense C
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SOMMERFERIE 
AKTIVITETER

 UGE 26
TURNERINGER
Vi laver en masse konkurrencer 
uden for, med fede præmier. 
Bålet er tændt så vi kan få bålmad

HVORNÅR: Mandag d. 28/6, 
kl. 11 - 16
HVOR: Østre Plads

MAKERSPACE 
En uge fyldt med sjove og kreative 
aktiviteter.

•  Plant din egen plante og pynt 
din urtepotteskjuler

•Gro din egen krystal
• T’shirt tryk og mulepose tryk 

(skal selv have t’shirt eller lign. 
med. min 50 % bomuld

• Mini lasercutter 
• Smykker, hvor man selv laver 

sine perler til ud af avispapir.

HVORNÅR: Alle dage i uge 26, 
kl. 12 - 17
HVOR: Ungdomscenter Skibhus
TILMELDING: anhso@odense.dk

KANOTUR
Kanotur til Eventyrhaven. Vi spiser 
frokost sammen. Man skal kunne 
svømme. 

HVORNÅR: Onsdag d. 30/6
HVOR: Afgang fra Østre Plads
TILMELDING: 
hans560b@appsodense.dk

PIGEHYGGE
Vi mødes i Camp U og laver alt muligt hyggeligt hele dagen. Det kunne fx. 
være yoga på græsset, kagebagningskonkurrence, udendørs krea-værk-
sted, eller dans i dansesalen. 
Du skal ikke være tilmeldt, bare kig forbi.

HVORNÅR: Onsdag d. 30/6 kl. 12 - 17
HVOR: Camp U

AKTIVITET I KFUM
Drenge og piger fra 6 - 16 år,  er 
velkommen. Aktiviteterne vil være 
fodbold og andre fritidsaktiviteter

HVORNÅR: Alle dage i uge 26, 
kl. 11 - 16
HVOR: Rismarksvænget 11
PRIS: Gratis

BÅLHYGGE
Mad på bål og hygge på området 
omkring bålpladsen. 
Du behøver ikke være tilmeldt, kig 
bare forbi.

HVORNÅR: Alle dage i uge 26, 
kl. 12 - 17
HVOR: Camp U

FRILUFTSBADET
Vi cykler sammen til friluftsbadet, 
husk badetøj. Pris 20 kr. inkl. en-
tré og noget at drikke.

HVORNÅR: Torsdag d. 1/7
HVOR: Vi mødes på Østre Plads
TILMELDING: 
hans560b@appsodense.dk

SJOV I HALLEN
Vi giver den gas i hallen med bold-
spil. Hvis vejret er godt, går vi på 
den overdækkede bane.

HVORNÅR: Mandag d. 28/6 og 
Tirsdag d. 29/6 kl. 12 - 17
HVOR: Camp U

CYKELTUR
Vi cykler ind til byen, og spiser 
sammen på McDonalds.

HVORNÅR: Mandag d. 28/6, 
kl. 12 - 17
HVOR: Vi mødes på Camp U
TILMELDING: 
uc_campu@ungodense.dk

MADSBY
Vi kører til Madsby Legepark, hvor 
vi hygger hele dagen. Om aftenen 
griller vi og spiser sammen.

HVORNÅR: Torsdag d. 1/7 kl.  
11 - 18.30, vi mødes på Camp U
TILMELDING: 
uc_campu@ungodense.dk

HAVNEBADET
Vi cykler sammen til havnebadet, 
husk badetøj.

HVORNÅR: Onsdag d. 30/6 kl 
12 - 17 
HVOR: VI mødes på Camp U
TILMELDING: 
uc_campu@ungodense.dk

TIK TOK LIVE
Kender du TIKTOK? Vi gør det Live. Vær med til en fantastisk uge, hvor vi 
stabler det fedeste TIKTOK LIVE SHOW på benene! I løbet af ugen skal der 
øves danse og laves koreografi. Fredag klokken 16.00 viser vi showet for 
et publikum og filmer det. 

HVORNÅR: Alle dage i uge 26, kl. 12 - 17
HVOR: Ungdomscenter Skibhus, Victoriagade 33
TILMELDING: sine1621@appsodense.dk

AKTIVITET I ØB
Drenge og piger fra 6 - 16 år,  er 
velkommen. Aktiviteterne vil være 
fodbold og andre fritidsaktiviteter

HVORNÅR: Alle dage i uge 26, 
kl. 13 -17
HVOR: Arkonavej 10B
PRIS: Gratis

MALERSKOLE
Vi går på tur med lærred og pensler og tegner hvad vi finder i naturen. La-
ver store billeder ved hjælp af overheadprojektor. Lærer lidt omkring maler-
kunstens teorier. Vi maler på naturens materialer. Lærer at lave skulpturer. 
Muligvis en tur på museum.

HVORNÅR: Alle dage i uge 26, kl. 12 - 17
HVOR: Camp U, Risingsvej 118
TILMELDING: uc_campu@ungodense.dk

AKTIVITET I B67
Drenge og piger fra 6 - 16 år,  er 
velkommen. Aktiviteterne vil være 
fodbold og andre fritidsaktiviteter

HVORNÅR: Alle dage i uge 26, 
kl. 13 - 17
HVOR: Carlsen-Skiødts Vej 37
PRIS: Gratis

LANGELAND
Vi kører til Langeland, ser de vilde 
heste, besøger Skovsgaard Gods, 
og spiser aftensmad sammen.

HVORNÅR: Torsdag d. 1/7  
kl. 11 - 20, vi mødes på Camp U
TILMELDING: 
uc_campu@ungodense.dk

FYNSHOVED
Vi tager bussen til Fynshoved og 
går en lang tur i naturen.

HVORNÅR: Torsdag d. 1/7,
kl. 12 - 17
HVOR: VI mødes på Camp U
TILMELDING: 
uc_campu@ungodense.dk

HUSK!!
Hvis du har spørgsmål,  

skriv til os på:
uc_campu@ungodense.dk

MASTERCHEF
Vi laver mad fra hele verden, og 
slutter dagen af med en stor buf-
fet og fællesspisning.

HVORNÅR: Mandag d. 28/6, 
kl. 12 - 17
TILMELDING: 
uc_campu@ungodense.dk

AKTIVITETER I RØDE SOL KULTURFORENING
I uge 26 kan du møde os i Birkeparken, eller Tjørnehaven, hvor vi laver en masse aktiviteter for børn og unge. 
Det er gratis at deltage og vi glæder os til at se en masse glade børn og unge. Vi tager hensyn til alle gældende 
coronarestriktioner, og har håndsprit tilgængelig under hele arrangementet. 

FIND OS I BIRKEPARKEN ELLER TJØRNEHAVEN, HVER DAG I UGE 26, KL. 11.00 - 16.00 OG FREDAG AFTEN.

INDENDØRS AKTIVITETER: 
•  Syværksted for piger, vi laver fx. 

dukkekjoler af stof, strikker og 
laver andet håndarbejde.

•  Smykkeværksted: Kom og lav 
ringe, øreringe og armbånd af 
perler.

• Lav flotte perleplader

• Hygge med brætspil og puslespil. 

•  Tegne og maleværksted, hvor du 
kan male på papir, karton eller 
sten.

• Madlavning

UDENDØRS AKTIVITETER: 
•  Tur til Friluftsbadet og Bowling.

•  Fiskeri sammen med de ældre 
beboere og voksne.

•  Boldspil: rundbold, stikbold, 
fodbold, høvdingebold og turne-
ringer.

 • Snobrød på bål

Derudover har vi også hyggeaftener 
med musik og dans, gåture, zum-
ba, mindfulness, yoga, gymnastik 
og motion i naturen. 

Der vil være konkurrencer og Ta-
lentshow, og den sidste dag holder 
vi fest.
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JERNALDEREN
Vi tager på jernhest til jernalderen. 
Cykeltur fra Østre Plads til Jernal-
derlandsbyen. Pris 50 kr. inkl. mad

HVORNÅR: 7/7 kl. 11 - 16
HVOR: Afgang fra Østre Plads
TILMELDING: 
mads33d7@appsodense.dk

ALLERUP GL. HAVE
Cykeltur til Allerup Gl. Have, hvor 
der er friluftsbad, minigolf og tram-
poliner. Pris 30 kr.

HVORNÅR: 8/7 kl. 11 - 16
HVOR: Afgang fra Østre Plads
TILMELDING: 
boxx4456@appsodense.dk

SOMMERFERIE 
AKTIVITETER

 UGE 27

UNIVERSE
Vi tager en tur til Universe og ople-
ver parkens mange sjove forlystel-
ser. Pris 275,- inkl mad.
HVORNÅR: 8/7 kl. 9 - 19
HVOR: Afgang fra UC Skibhus 
og Kroggård
TILMELDING: 
vivi4876@appsodense.dk

RØMØ
Vi skal på stranden, i byen, opleve 
sluserne, og kigge på fugle. Husk 
badetøj og madpakke.
HVORNÅR: 6/7 kl. 9 - 18.30
HVOR: Afgang fra UC Skibhus 
og Kroggård
TILMELDING: 
vivi4876@appsodense.dk

AKTIVITET I KFUM
Drenge og piger fra 6 - 16 år,  er 
velkommen. Aktiviteterne vil være 
fodbold og andre fritidsaktiviteter

HVORNÅR: Alle dage i uge 27, 
kl. 11 - 16
HVOR: Rismarksvænget 11
PRIS: Gratis

AKTIVITET I ØB
Drenge og piger fra 6 - 16 år,  er 
velkommen. Aktiviteterne vil være 
fodbold og andre fritidsaktiviteter

HVORNÅR: Alle dage i uge 27, 
kl. 13 -17
HVOR: Arkonavej 10B
PRIS: Gratis

AKTIVITET I B67
Drenge og piger fra 6 - 16 år,  er 
velkommen. Aktiviteterne vil være 
fodbold og andre fritidsaktiviteter

HVORNÅR: Alle dage i uge 27, 
kl. 13 - 17
HVOR: Carlsen-Skiødts Vej 37
PRIS: Gratis

VOLLSMOSE AKTIVITETSFORENING
Hver dag er der aktiviteter for alle mellem 6 og 15 år i Bøgeparken. Børn 
under 6 år, skal følges med en voksen. Der vil være en masse sjove ting 
at foretage sig.
Hver dag spiser vi frokost sammen, kl. 12

HVORNÅR: Alle dage i uge 27
HVOR: Bøgeparken, Vollsmose
PRIS: Gratis

KREATIVE DAGE
Kig forbi vores kreative værksted i 
uge 27. Du kan lave alt muligt for-
skelligt fx. Stop motionfilm, male, 
tegne, lave skulpturer.

HVORNÅR: tirsdag - torsdag i uge 
27, kl. 12 - 17
HVOR: På OL Pladsen, Camp U

BOLD OG MAD
Vi spiller bold og laver lækker mad.
På Ungdomscenter Østre Plads. 

HVORNÅR: Tirsdag d. 6/7 
HVOR: UC Østre Plads
TILMELDING: 
serp0086@appsodense.dk
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OL OG EN MASSE SJOV I UGE 27
Nu får Odense sit helt eget sommer OL, for børn og unge i hele byen. 
Det er gratis at være med. Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 27 på fod-
boldbanen bag Vollsmose Torv. 

I samarbejde med fodboldklubben FIUK vil der være turneringer i for-
skellige discipliner, og forskellige aldersklasser, som hver dag afsluttes 
med kåringer og overrækkelse af medaljer på scenen. 

Hvis du ikke lige er den sporty type, så kom alligevel. Vi sørger for en 
masse sjov og hygge for hele familien. Hoppepude og rodeotyr, under-
holdning fra scenen, konkurrencer og lege, og så kan du selvfølgelig 
også købe en masse god mad og drikke. 

Se mere om tilmelding på bagsiden af dette katalog.

DISCIPLINER

Turneringerne foregår tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 13 - 16.30
Der dystes i 4 forskellige discipliner hver dag. Man kan melde sig til i 3 
kategorier: 5. - 6. Klasse (ca. 11 - 13 år) el. 7. - 8. Klasse (ca. 13 - 15 år) 
el. 9. Klasse - 18 år (ca. 15 - 18 år)

Når man tilmelder sig, skal man dyste i alle 4 discipliner den dag.  
Et hold skal bestå af 4-6 personer. 

OL I MOSEN

Tirsdag d. 6/7: Onsdag d. 7/7: Torsdag d. 8/7:
• 50 meter sprint • Høvdingebold • Forhindringsløb

• Rundbold • Cross Country løb • Kids Volley

• Maradona challenge 
/FIUK

• Lang skud / FIUK •Fodbold curling 
/ FIUK

• Fodbold bowling / 
FIUK

•  Alle mod alle  
challenge / FIUK

•Præcist spil / 
FIUK

SOMMERFERIE 
AKTIVITETER

 UGE 28
KREATIVT VÆRKSTED
Brænd dine egen perle! Du kan prøve at lave og brænde perler over bål. 
De flotte perler bliver brændt i kagedåser over bål og får en flot sort farve. 
Du kan bruge dem til flotte armbånd, rollespilsamuletter, hårpynt og meget 
andet, som vi selvfølgelig også laver, med lave flotte knuder mm.

HVORNÅR: Alle dage i uge 28, kl. 12 - 17
HVOR: Ungdomscenter Skibhus
TILMELDING: vivi4876@appsodense.dk

BÅL OG UDELIV
VI laver en masse spændende outdoor aktiviteter. Du kan fx være med 
til at lave mad på bål, eller snitte din egen kniv. Kig forbi ungdomscenter 
Skibhus, du behøver ikke være tilmeldt, vi holder bålet igang hele dagen. 
Der vil også være krea aktiviteter og andre aktiviteter i gården.

HVORNÅR: Alle dage i uge 28, kl. 12 - 17
HVOR: Ungdomscenter Skibhus
TILMELDING: vivi4876@appsodense.dk

AKTIVITETER I RØDE SOL KULTURFORENING
I uge 26 kan du møde os i Birkeparken, eller Tjørnehaven, hvor vi laver en masse aktiviteter for børn og unge. 
Det er gratis at deltage og vi glæder os til at se en masse glade børn og unge. Vi tager hensyn til alle gældende 
coronarestriktioner, og har håndsprit tilgængelig under hele arrangementet. 

FIND OS PÅ HC ANDERSENSKOLEN, HVER DAG I UGE 28, KL. 11.00 - 16.00 OG FREDAG AFTEN.

INDENDØRS AKTIVITETER: 
•  Syværksted for piger, vi laver fx. 

dukkekjoler af stof, strikker og 
laver andet håndarbejde.

•  Smykkeværksted: Kom og lav 
ringe, øreringe og armbånd af 
perler.

• Lav flotte perleplader

• Hygge med brætspil og puslespil. 

•  Tegne og maleværksted, hvor du 
kan male på papir, karton eller 
sten.

• Madlavning

UDENDØRS AKTIVITETER: 
•  Tur til Friluftsbadet og Bowling.

•  Fiskeri sammen med de ældre 
beboere og voksne.

•  Boldspil: rundbold, stikbold, 
fodbold, høvdingebold og turne-
ringer.

 • Snobrød på bål

Derudover har vi også hyggeaftener 
med musik og dans, gåture, zum-
ba, mindfulness, yoga, gymnastik 
og motion i naturen. 

Der vil være konkurrencer og Ta-
lentshow, og den sidste dag holder 
vi fest.

VOLLSMOSE AKTIVITETSFORENING
Hver dag er der aktiviteter for alle mellem 6 og 15 år i Bøgeparken. Børn 
under 6 år, skal følges med en voksen. Der vil være en masse sjove ting 
at foretage sig.
Hver dag spiser vi frokost sammen, kl. 12

HVORNÅR: Alle dage i uge 28
HVOR: Bøgeparken, Vollsmose
PRIS: Gratis

AKTIVITET I FIUK
Drenge og piger fra 6 - 16 år,  er 
velkommen. Aktiviteterne vil være 
fodbold og andre fritidsaktiviteter

HVORNÅR: Alle dage i uge 28, 
kl. 13 -17
HVOR: Fodboldbanen bag Volls-
mose Torv
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FERIEAKTIVITETER I

B1909B1909

Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ

AFHOLDES I UGE 29 & 30

Uge 29 & 30

Alle hverdage fra 

kl. 13.00 til 17.00
Både drenge og piger er 

velkommen i aldersgruppen 
6-16 år.

Aktiviteterne vil være fodbold, 
taekwondo, boksning og andre 

aktiviteter/lege.
Det er gratis at deltage og 

man møder bare op.

19. JULI – 23. JULI

26. JULI – 30. JULI

SOMMERFERIE AKTIVITETER UGE 29 & 30 SOMMERFERIE 
AKTIVITETER

 UGE 31
CIRKUS, GØGL OG SJOV
I uge 31 laver vi cirkus og gøgl hele ugen. 

Kom og lær en masse sjove trick og fiduser. Ethjulede cykler, jonglering og 
alt muligt andet. Du behøver ikke at have prøvet det før, det er også sjovt 
selv om man er helt nybegynder. 

Om torsdagen får vi besøg af et rigtigt cirkus. De laver en stor cirkuslege-
plads hvor man kan prøve alle mulige sjove ting. 

Oplev og prøv selv dumdristig et-hjulet cykelfærdsel, flammende fyrrig 
ild-jonglering, publikumsinddragende gags for store og små samt meget, 
meget mere!

Vi skal selvfølgelig også se en rigtig forestilling med ildshow og fest og far-
ver.

HVORNÅR: Alle dage i uge 31, kl. 12 - 17
HVOR: Camp U, Risingsvej 118

KREATIVE DAGE
Der er både malerskole og kreativt værksted på Camp U i denne uge. Vi 
skal lave alle mulige kreative aktiviteter, og du kan også selv være med til 
at bestemme. I malerskolen kan du lære mange teknikker og øve dig i at 
tegne og male.

HVORNÅR: Alle dage i uge 31, kl. 12 - 17
HVOR: Camp U, Risingsvej 118
TILMELDING: uc_campu@ungodense.dk
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street street 
FODBOLDFODBOLD 

KOM OG VÆR MED TIL STREET-FODBOLD ODENSE 
MED JULIE BRØNDUM, BAKARY BOJANG OG 

ERIC BODJO

DJ CLEMO 
STÅR BAG PULTEN

Der er ingen alderskrav, så er du en pige eller dreng, som har lyst til at 
spille fodbold og møde nogle venner, som du ikke kender endnu, så mød op 

til Streetfodbold med Julie, Bakary og Bodjo. Der er ikke krav til om man 
kan spille fodbold i forvejen.

• Lørdag den 05. juni  
• Lørdag den 12. juni  
• Lørdag den 19. juni  
• Lørdag den 26. juni  
• Lørdag den 03. juli   
• Lørdag den 10. juli   
• Lørdag den 17. juli   
• Lørdag den 24. juli   
• Lørdag den 31. juli   

Streetfodbold Odense afsluttes på Nonnebakken, 
hvor der vil være musik og fest.

Dagens fairplay T-shirt uddeles til en pige og en dreng der igennem 
dagens street-fodbold turnering har udvist en særlig fairplayånd. Fairplay 

T-shirten uddeles hver lørdag efter endt street-fodbold.

ALLE DAGE

KL. 12-16 

PÅ NONNEBAKKEN

Afholdes i uge 26 og uge 27

Arkonavej 10B, 5000 Odense C

 i ØBFerieaktiviteter
AFHOLDES I UGE 26 OG UGE 27

Arkonavej 10B, 5000 Odense C

Alle hverdage kl. 13.00-17.00
på Arkonavej 10B

Både drenge og piger er velkommen i 
aldersgruppen 6-16 år.

Aktiviteterne vil være fodbold og andre 
aktiviteter/lege.

Det er gratis at deltage og man møder bare op.

28. JUNI – 2. JULI

5. JULI -9. JULI

Afholdes i uge 26 og uge 27
I hver uge afvikles aktiviteterne alle hverdage 
fra 11-16.

Både drenge og piger er velkommen i 
aldersgruppen 6-16 år.

Aktiviteterne vil være fodbold og andre 
aktiviteter/lege.
Det er gratis at deltage og man møder bare op.

Rismarksvænget 11, 5200 Odense V

O D E N S EFerieaktiviteterFerieaktiviteter
 i KFUMAFHOLDES I UGE 26 OG UGE 27

28. JUNI – 2. JULI

5. JULI -9. JULI

afholdes i uge 26 og uge 27

Carlsen-Skiødts Vej 37, 5220 Odense SØ

AFHOLDES I UGE 26 OG UGE 27

I hver uge afvikles aktiviteterne alle hverdage 
fra 13-17.

Både drenge og piger er velkommen i 
aldersgruppen 6-16 år.

Aktiviteterne vil være fodbold og andre 
fritidsaktiviteter/lege.

Det er gratis at deltage og man møder bare op.

 i B67Ferieaktiviteter
Carlsen-Skiødts Vej 37, 5220 Odense SØ

28. JUNI – 2. JULI

5. JULI -9. JULI

Afholdes i uge 28

Fodboldbanen bag Vollsmose Torv

 i FIUKFerieaktiviteter
AFHOLDES I UGE 28

Arkonavej 10B, 5000 Odense C

Kl. 13-17
Arrangementet skal holdes på: Fodboldbanen 
bag Vollsmose Torv

Både drenge og piger er velkommen i 
aldersgruppen 6-16 år.

Aktiviteterne vil være fodbold og andre 
aktiviteter/lege.

Det er gratis at deltage og man møder bare op.

12. JULI -16. JULI

VILD MED BOLD AKTIVITETER
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DBU Get2Fodboldskole 2021
DBU Get2Fodboldskole 2021– udvikling, fællesskab og fodbold

Fakta om DBU’s Fodboldskole:For drenge og piger i alderen 5 – 15 årPris: 150,- for en uge
Tilmelding på SMS til Abdel på 40 26 99 84 eller til Kenneth på 24 66 33 25

Det får du:
- DBU-sæt bestående af T-shirt og shorts fra Hummel

- Diplom
- Drikkedunk
- Unikt designet SELECT fodbold

Vi gør opmærksom på at der max er plads 

til 100 deltagere, som tilmeldes efter først 

til mølle-princippet.

DBU Get2Fodboldskole
v/B1909´s anlæg på Gillestedvej

Uge: 31 man - fre 
  kl. 10 - 14
   
  Husk madpakke!

En del af noget større

UGE 31UGE 31
2. - 6. august2. - 6. august

DBU Get2Fodboldskole 2021
DBU Get2Fodboldskole 2021– udvikling, fællesskab og fodbold

TILMELDINGSBLANKETTILMELDINGSBLANKET

En del af noget større

Navn: ___________________________

Telefon:___________________________

Alder: ___________________________

Tøjstørrelse:    116
      128
      140
      152
      164
      176
      S
      M
      L
      XL
Tøjpakken udleveres onsdag i fodboldskolen.

HUSK TRÆNINGSTØJ!

(SÆT KRYDS)
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Tilmeldingsfrist torsdag i uge 26

Holdnavn: ____________________________________________________

Deltagere: 

Navn: Skole: Klasse/ alder: Telefonnummer: Forældreunderskrift

Vi vil gerne dyste i turneringerne flg. dage:

           TIRSDAG                  ONSDAG                   TORSDAG  

TILMELDING TIL OL I MOSEN
Man må gerne deltage flere dage. Et hold skal bestå 
af 4-6 personer. Find sammen med dine venner og 
find på et godt holdnavn.

Man tilmelder sig som et hold, på samme tilmelding. 
Husk at man skal deltage i alle 4 discipliner, den dag 
man er tilmeldt. 

Man må gerne være med flere dage. Tilmeldingen 
kan du aflevere i dit Ungdomscenter, eller du kan skri-
ve informationerne i en mail til 

uc_campu@ungodense.dk 

DISCIPLINER

Turneringerne foregår tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 13 - 16.30
Der dystes i 4 forskellige discipliner hver dag. Man kan melde sig til i 3 
kategorier: 5. - 6. Klasse (ca. 11 - 13 år) el. 7. - 8. Klasse (ca. 13 - 15 år) 
el. 9. Klasse - 18 år (ca. 15 - 18 år)

Når man tilmelder sig, skal man dyste i alle 4 discipliner den dag.  
Et hold skal bestå af 4-6 personer. 

Tirsdag d. 6/7: Onsdag d. 7/7: Torsdag d. 8/7:
• 50 meter sprint • Høvdingebold • Forhindringsløb

• Rundbold • Cross Country løb • Kids Volley

• Maradona challen-
ge/ FIUK

• Lang skud / FIUK •Fodbold curling 
/ FIUK

• Fodbold bowling /
FIUK

•  Alle mod alle  
challenge / FIUK

•Præcist spil / 
FIUK


