
hold aktiviteter mødetid alder Bemærkninger Mødested

1 Ridning (Klampenborg) 09.00
15.00 fra 10 år

Vi sadler hestene op, og rider en tur i skoven eller i ridehuset.
Afslutning med striglekonkurrence.
Medbring ride- eller cykelhjelm og fodtøj med hæl.

Rytterstuen
Mattssons Rideskole
Bellevuevej 10
2930 Klampenborg

2 Ridning (Frederiksdal) 09.00
15.00 fra 10 år

Vi sadler hestene op, og rider en tur i skoven eller i ridehuset.
Afslutning med striglekonkurrence.
Medbring ride- eller cykelhjelm og fodtøj med hæl.

Frederiksdal Rideklub
Humletoftevej 193
830 Virum
tlf. 6177 9497

3 Rollespil/ Workshop 10.00
13.00 fra 9 år

Fremstil dit eget udstyr og våben. Lær at fægte og skyde med 
bue og pil.

Nyboder Skole
Øster Voldgade 15
1350 København K.

4 Rollespil i skoven 10.00
15.00 fra 9 år

Vær med til et rollespil, hvor baroniet reddes med heltemod, 
sværdyster, forhandlinger og eventyr.

Hareskovens Station
hvor vi henter dig kl.10.00

5 Gokart (CPH Gokart) 12.45
16.00 fra 10 år

Er du til fart og spænding, så prøv en gokart og oplev fornem-
melsen af ægte ræs.
Max. 2 billetter pr. person

CPH Gokart
Kraftværksvej 10
2300 S.

6 Gokart (Fun 05) 13.00
16.00 fra 10 år

Er du til fart og spænding, så prøv en gokart og oplev fornem-
melsen af ægte ræs.
Max. 2 billetter pr. person

Fun 05 City Gokart
Saltværksvej 6-12
2770 Kastrup

7 Mountainbike i skoven 10.00
14.00 fra 8 år

Udfordre din ballance. Lær at køre mountainbike i skovens ter-
ræn. Medbring cykelhjelm.

Hareskovens Station
hvor vi henter dig kl.10.00

8 BMX på bane
10.00
12.00
13.00
15.00

7-9 år
fra 10 år

Er du til fart og fysiske udfordringer på en rigtig BMX-bane.
Det forventes, at forældre eller anden voksen er tilstede. Husk 
lange bukser, lange ærmer og lukkede sko. Udstyr udleveres.

Copenhagen BMX
Ved Slusen 2
2300 S.

9 Laseraktion 09.45
13.00 fra 10 år

Paintball Arena tilbyder laserskydning, sumobrydning og bord-
fodbold i menneskestørrelse.

Copenhagen Paintball Arena
Refshalevej 177 A
1432 K.

10 Vandaktiviteter 10.00
15.00 fra 10 år

Det Maritime Ungdomshus i Sundby indbyder til sjov og van-
daktiviteter, med udfordringer på og i vandet.
Du skal kunne svømme min. 200m.

Amager Strandvej 15
2300 S.
P-pladsen i Sundby Sejlforening

11 Yoga 
a.11.00-12.15
b.10.30-12.00
c.11.00-12.15
d.10.30-12.00

a. 7-10 år 
b. fra 11 år
c. 7-10 år
d. fra 11 år

Udfordre din krop, udholdenhed og smidighed. Træn din hu-
kommelse og koncentrationsevne.

Købmagergade 65
1150 København K.

12 Urban Ranger Camp 10.00
13.00

fra 12år
min.150cm.

Hos Urban Ranger Camp får en unik mulighed for at udfordre 
din højdeskræk og prøve kræfter med aktiviteter i helt op til 
35 meters højde, så der er garanti for et andrenalinsus.

Urban Ranger Camp
Refshalevej 177
1432 København

13 Billedskolen 09.00
15.00 fra 9 år

Kom og deltag i spændende workshop over to dage.
Husk tøj der tåler maling.

Billedskolen 
Den brune kødby
Staldgade 35
1699 V.

14 Optimistjolle 09.00
14.00

fra 8 år
svømmebevis

Er sejlsport noger for dig, så mød op i Svanemøllehavnen og få 
vind i sejlene på optimistjollerne.
Du skal medbringe et svømmebevis på 300 m. for at deltage.

KØS Sejlsport
Svaneknoppen 5
2100 Ø.

15 Kok i udekøkken
a.10.00-14.00
b.10.00-14.00
c.10.00-14.00
d.10.00-14.00

a. 7-9 år 
b. fra 10 år
c. 7-9 år
d. fra 10 år

Bliv kok i udekøkkenet midt i byen. Vi tænder bålet, sliber kni-
ven og laver god mad sammen.

Københavns Madhus Bastbygningen
Ingerslevsgade 44
1707 København V.

16 Musikskolen 10.00
15.00

a. 7-9 år
b. fra 10 år

Vi finder selv på musik. Hvis du har et instrument, så tag det 
med. Vi laver en lille koncert 30 min. før afslutning for foræl-
drene.

Københavns Musikskole
Den brune Kødby
Staldgade 29
1699 V.

17 Musikskolen 10.00
15.00 7-9 år

 5 dage i musikkens tegn. Samspil, rytmer, dans og bevægelse. 
En rejse i musikkens verden. 
Kræver et min. deltagerantal på min. 8 pers.

Københavns Musikskole
Den brune Kødby
Staldgade 29
1699 V.

18 Fægtning 09.00
15.00 fra 8 år

Moderne sportsfægtning i en rigtig fægteklub. Lær fægtespor-
ten og træn teknik. Vi afslutter med en fægtekonkurrence. 
Husk indendørs sko, lange bukser og håndklæde.

Fægteklubben Trekanten
Ryparkens  idrætsanlæg
Lyngbyvej 110
2100 Ø.

19 Teater 10.00
14.00 8-13 år

Sammen skaber vi en forestilling, som vi viser for familie og 
venner sidste dag.

AFUK
Remisen
Enghavevej 82b
2450 SV

20 Cirkus 10.00
14.00

a. 7-9 år
b.fra 10 år

Vær med til at skabe en cirkusforestilling, som vi viser for fami-
lie og venner sidste dag.

AFUK
Remisen
Enghavevej 82b
2450 SV

21 Forfatterværksted 09.00
14.00 fra 11 år

Deltag i en skriveuge for unge forfatterspirer. Bliv bedre til at 
skrive, og mød kendte børnebogsforfattere. Medbring papir, 
pen eller en bærbar computer.

Vanløse Kulturhus og Bibliotek
Frode Jacobsens Plads 4
2720 Vanløse

Her kan du finde information om de forskellige aktiviteter, samt tid og sted.
Fælles for alle aktiviteter er: 
Tøj der passer til vind, vejr og aktiviteten, en madpakke og evt. en drikkedunk. 
Madpakken er dog ikke nødvendig ved aktiviteten Kok i udekøkken. 


