Kalundborg

unge ♥ vand
Velkommen til Ung Kalundborgs forår med fokus på vand, strand og surf.
Se hele programmet på næste side og tilmeld dig fordi Det er DIN ungdom.

6. maj-11. juni 2021

GRATIS!

Fra 6. klasse
(op til 18 år)

Vi hjælper gerne med transport:
Ung-bussen kører fra Høng, Gørlev, Hvidebæk,
Firhøj og Svebølle til Kalundborg og hjem igen!

Grillmad hver torsdag aften

(Husk tilmelding: www.ungkalundborg.dk)
Alle aktiviteter er udendørs og sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

Surf café
-

hver fredag
for alle!
chill...
surf?
spil og leg
nye venner

Kalundborg
Nu skal vi snart til stranden! Kalundborg Sejlklub
bygger et surf café miljø ved Houget i Kalundborg,
som bliver centrum for alle Ung Kalundborgs forårsaktiviteter. Programmet er seks uger/seks gange.
Vi sørger for din transport fra Høng, Gørlev, Hvidebæk, Svebølle og Firhøj, så tilmeld dig bare de
mange spændende ture og hold.
Som noget nyt tilbyder vi også programmet til 6.
klasses elever. Alle aktiviteter er GRATIS men
kræver tilmelding på www.ungkalundborg.dk

SENEST MANDAG D. 5 APRIL 2020
Alle regeringens retningslinjer overholdes.

Windsurf torsdag 18-20
Mærk vinden og suset når du læner dig ind i vinden
og planer gennem vandet. Når du har gennemført
kurset får du et surfer-bevis, så du kan surfe videre i
sejlklubben.

Surf café

for alle unge hver fredag 14-18
Kom og hyg - på land eller i vand. Ungdomsskolens personale holder caféen åben
med musik og snacks, spil og leg.
Se surf caféens program her:

		

7. maj: Åbningsfest!
14. maj: Ultimate og cirkus dag

21. maj: Beach Volley turnering - Tilmeld
dig alene eller som et hold. Vi spiller om
biografbilletter til hele holdet.
28. maj: Tur til kabelbanen i Korsør. En
slags ski-lift ude på vandet. Du kører på
wakeboard og der er både hop og slalom.
4. juni: Kom ud og sejle i en stor sejlbåd
11. juni: Afslutningsfest!

Optimist-jolle torsdag kl 16.30-19
Lær at sejle, forstå vind og vand og oplev den store
glæde ved at være på vandet sammen med andre.
Bliver du også bidt af at sejle kan du fortsætte i
sejlklubben resten af sommeren.

Kajak, roning og kajakpolo
torsdag kl 17.30-19.30
Prøv tre forskellige måder at nyde roning og vand.
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Sæt kryds i
kalenderen - som
publikum, medhjælper
eller surfer? Professionel
surf konkurrence i
Kalundborg 14-15.
august!

Surf life torsdag 15.30-17.30
Vi ser på vejrudsigten, vælger et spot og vælger
dagens surfaktivitet. Vi tager udgangspunkt i at blive
fortrolige med SUP og afhængigt af vind og kunnen
udvider vi med bølger og kite.

Fiskeri torsdag 17-19
Det er sæson for hornfisk, så mon ikke du er heldig at få noget på krogen, som måske kan komme
direkte på grillen.

Alle sproghold, teaterhold, cross,
cirkus og forfatterskole fortsætter så
snart det er muligt og frem til sommerferien. Klik ind og tilmeld dig på
www.ungkalundborg.dk

Rock balancing torsdag 18.30-19.30
Kom ud på stranden, ned i gear og lær at lave de
vildeste sten-opstillinger med balance mellem sten,
krop og sjæl. Vi spiser sammen bagefter.

Kreativ ved vandet torsdag 16-18
Vi maler på sten, laver smykker og andre kreative
projekter i området ved sejlklubben og på stranden.

UNGKALUNDBORG.DK
UNGDOMSSKOLEN

Vi er på		

og

Følg os og få information om minikurser,
fester og konkurrencer. Det er DIN ungdom.

