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SPORT, LEG &
SJOV FOR ALLE
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TET
AKTIVI

UGE
27 - 31

MANDAG – LØRDAG:
2 – 3 gange dagligt

Vil du møde nye venner, have det sjovt, spille
bold eller stille op med familien til Familie-OL?
Så er sport, leg & sjov lige noget for dig!
Alle kan være med uanset alder, aktiviteterne
er gratis, kræver ingen tilmelding og justeres
efter vejret.

BASKETBALL

Basketball med små turneringer eller bare
små kampe. Alle kan næsten være med,
dem der ikke er så store og har svært ved
at score spiller sammen.

BEACH-VOLLEY

Tag shortsene på og vær klar til at få
sand i håret, for man kaster sig lidt rundt
i beach-volly. Vi har små turneringer og
kampe.

BORDTENNIS

Vi spiller jorden rundt, og hvis vi er rigtig
mange, bliver det rigtigt sjovt.

BØRNEHUS-HYGGE

Hvis vejret driller, eller der bare skal ske
noget andet, åbner vi børnehuset og
spiller airhockey, bordfodbold og billard.
Vi laver/lærer også korttricks og spiller en
masse sjove kortspil.

FODBOLD

”Gooaaaaaaal”. Når vi er rigtigt mange,
laver vi små turneringer, ellers er det to
hold. For alle i alle aldre.

SKATTEJAGT

Er for alle uanset alder. De ældre børn kan
prøve at se, hvor hurtigt de kan klare den,
og de små kan tulle af sted i deres eget
tempo, da holdene bliver lavet, så alle kan
være med.

HOCKEY

Et fedt spil hvor der sker en masse, og der
er plads til alle. Er vi mange, laver vi små
hurtige turneringer.

FAMILIE-OL

Her dyster familierne i forskellige discipliner som f.eks. sækkevæddeløb, gummistøvlekastning og vandballonaffyring.

RUNDBOLD

Ligesom i de gode gamle dage, og som
de voksne kender det fra skolen.

SODAVANDSDISKOTEK

Fed aften hvor vi danser limbo-rock,
leger stoleleg og har det sjovt.

SURFHILL-KONKURRENCE

Kom-først-ned-på-tid på den store
vandrutsjebane. For de fartglade, der
bliver delt op i alder, så det er fair for
alle, der er med.

TIPI-HYGGE

En enormt hyggelig aften i tipien, hvor
vi spiller kort og har en masse sjove bållege, hvor man skal være god til at kunne
huske på mange ting.

MULTIGAMES

En blanding af de fedeste og sjoveste
små lege samt skøre ting.

ULTIMATE

Et fedt spil hvor man spiller i to hold og
spiller sammen for at score i modsatte
ende. Det svære er, at vi spiller med en
frisbee.

VANDPOLO

Vi sætter to mål op i den lave ende
af poolen, hvor vi spiller vandpolo med
masser af sammenspil.

FAKTA SPORT OG LEG
Aldersgruppe: Børn under 6 år kun ifølge
voksen. Ingen er for gamle til at være med.
Mødested: Fremgår af opslag på pladsen.
Tilmelding: Ikke nødvendigt.
Få ugeprogram i receptionen/se opslag
på pladsen og mød op.
Antal deltagere: Min 6 pers.
Pris: Gratis.
Instruktør: Hanstholm Camping.
Bemærk: Særarrangement, kun for Hanstholm
Campings gæster. Ovennævnte aktiviteter er
eksempler, der ikke nødvendigvist finder sted
i den uge, du er her. Der kan også være andre
aktiviteter end nævnt her.
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KUNSTKLAT
KLATKUNST
KUNSTNER
TET
AKTIVI

UGE
27 - 31

MANDAG – LØRDAG:
Kl. 13.00 – 16.00: Kreativt værksted
FREDAG:
Kl. 19.30 – 21.30: Sodavandsdiskotek

Havtrolde med tanghår og krabbeklør, kunst på drivtømmer, sneglehuse, skaller,
lyserøde heste med glimmer, dinosaurer, smykker, fantasivæsner og glasmaling.
I børnehuset laver vi mange forskellige ting, du kan fremstille et fantastisk
kunstværk, du kan læse en bog sammen med din far eller mor i hyggehjørnet, køre
en tur på biltæppet, spille spil, bordfodbold, airhockey eller computer.

FAKTA BØRNEHUSET
Børnehus: Gratis adgang.
Kreative aktiviteter:
0 – 40 kr. ifgl. materialeforbrug.
Sodavandsdiskotek: Gratis adgang,
salg af sodavand, snolder, nylavede
varme popcorn og knæklys.
Bemærk: Børnehuset er for børn op til
18 år, børn under 6 år kun ifølge voksen
eller ældre søskende. Se opslag på døren
vedrørende sodavandsdiskotek.
Hunde, is og rygning forbudt.
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PONYTRÆKNING
PÅ GLADE HESTE
MANDAG OG ONSDAG:
Kl. 14.00 og efter nærmere aftale øvrige uger

Synes du, heste er søde, og vil du gerne prøve at ride på en islandsk hest?
Så er vores trækketur lige noget for dig. Du rider på en af vores glade og børnevenlige islandske heste, og det er en af dine forældre eller bedsteforældre, der
trækker hesten. En af vores hestekyndige guider er med på turen, der varer
ca. en halv time.
Efter turen, hvor vi kommer rundt på hele campingpladsen, får du en lækkerbidsken til din hest, og vi udsteder personlige certifikater, så du får et "kørekort
til hest" og et varigt minde om dig og din hest.
Dette er alle tiders mulighed for en dejlig barn - voksen oplevelse.

FAKTA PONYTRÆK
Aldersgruppe: Fra 3 år.
Mødested: Stald Vinur.
Tilmelding: Receptionen senest dagen
før, inden kl. 19.00.
Antal deltagere: Min. 4, max. 8.
Pris: 95 kr. pr. rytter,
gæster udefra 145 kr. pr. rytter.
Guide: Hanstholm Camping.
Bemærk: Ridehjelme udlånes. Al ridning sker
på eget ansvar. Læs mere om Stald Vinurs
rideture, rideferier og sommercamp, side 24.
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