Sommerture og aktiviteter i Klub 5’eren
Fra mandag den 29.6. til tirsdag den 11.8.
• Åbent alle hverdage kl. 10.00
• Morgenmad serveres udendørs fra kl. 10.30
Man-torsdag lukker klubben kl. 17.30, fredag kl. 17.00. Aftenklubben
har åbent fra kl. 18.00-21.30. Man kan være på klubbens udeområde i
pausen, hvor klubben af sprittes og gøres klar til aftenklub
medlemmerne. I dagtimerne må aftenklub medlemmerne benytte
udeområdet.
Tirsdag er fast tur dag, ligesom der arrangeres små ture om fredagen,
såsom; svømmehalsture eller soppeture til stranden, afhængigt af vejret
på dagen. Klubben lukkes på enkelte turdage.
”Klubben” kommer til at være meget ude, med bål og udeaktiviteter, da
vi stadig har skærpet fokus på god hygiejne og adfærd ift. Corona. Vi vil
bestræbe os, at give jer børn og unge, nogle sjove oplevelser gennem
sommeren. Husk det gode humør og vis hensyn 😊 Som udgangspunkt
er der tilmelding fredagen før tur dagen. Hvis der er plads, kan man få
tilbudt en plads efterfølgende ellers ikke, så husk deadline. I tilfælde af
ændret smittetryk, forbeholder vi os retten til at flytte eller aflyse en tur.

Tur 1.
Tirsdag den 30.6. uge 27
Tur til Bonbonland. FK-JK.
kl. 10-19. Pris 100.- kr.
Husk penge til mad og drikke eller medbring selv.
Tur 2.
Mandag den 6.7. uge 28
ATV i Crossklubben. FK-JK.
Max 6 personer. I tidsrummet fra kl. 11-16.
Vi kender ikke nøjagtige tidspunkt, men der meldes ud senere.
Pris 20.- kr.
Husk tøj der må blive beskidt og ingen bare arme og ben.
Der trækkes lod hvis mere end 6 deltagere

Tur 3.
Tirsdag den 7.7. uge 28
Tur til Gokart center på Amager. FK-JK.
Kl. 11-15 Pris 50.- kr.
Husk penge til mad og drikke eller medbring selv.

Tur 4.
Tirsdag den 14.7. uge 29
X-jump i Ballerup. FK-JK.
Kl. 11-16. Pris 70.- kr. Klubben giver lidt let mad og drikke.
Eget mad og drikke må ikke medbringes.

Tur 5.
Tirsdag den 21.7. uge 30
Københavner tur m/kanalrundfart. FK-JK-UK.
kl. 11-18. Pris 30.- kr.
Vi skal på opdagelse og se det smukke
København og sejle en kanalrundfart.
Klubben giver lidt let mad og drikke på turen,
resten er på egen regning.

Tur 6.
Tirsdag-onsdag-torsdag i uge 31
28.+29.+30.-7. FK-JK.
Kl. 11-16. Pris Gratis. Vi tager til Sengeløse,
hvor de andre klubber også deltager
i Summer Games.
Her vil der være boldspil-turneringer,
lazer-kampe i skoven mm.
Der vil være mad og drikke alle 3 dage.

Tur 7.
Mandag 3.8. uge 32
Klatredag og fodboldturnering. FK-JK.
Kl. 11-16. Pris Gratis.
Vi har inviteret de andre klubber, vi klatrer
og spiller bold.
Tur 8.
Tirsdag den 4.8. uge 32
Tur til Dyrehavsbakken.
Kl. 11-19 3.-5. kl. FK
Kl. 13-21 6. kl. og op. JK-UK
Pris kr. 50.Denne tur er den sidste store tur i ferien
Og derfor bliver den både mega sjov og billig, du skal selv sørge for
mad og drikke.
Tur 9.
Mandag 10.8. uge 33
Gokartdag i Albertslund. FK-JK.
Kl. 11-16. Pris 20.-kr.
En tur med rigtige ræs karts.
Max 6 personer.
Vi kender ikke nøjagtige tidspunkt, men der meldes ud senere.
Der trækkes lod hvis mere end 6 deltagere.
Tur 10.
Tirsdag 11.8. uge 33
Kl. 11-17. Pris 30.- kr. FK-JK.
Tur til Roskilde (Shoppe, havn og park)
Inkl. let mad og drikke.

Ugentlig ridning på Hedehusgården hver torsdag. Hele
sommerferien, dog vil det være lidt anderledes i uge 30, da flere
klubber tilbydes ridning. Tilmeldes hos Tina.
I tidsrummet fra kl. 12-16.

Sommer tilmeldingsseddel til klubben

Jeg ____________________________
For- og efternavn på medlem
Tilmelder mig følgende ture som eks. (nr. 1+3) i sommerferie
___________________________________________________.
Og betaler følgende beløb på MobilePay nr. 602738. _________.
___________________________. Forældre underskrift.
Du/I må gerne udfylde seddel og tage et billede af sedlen og sende
til klubbens mobil nr. på 2047 2640. Så mest mulig kan klares via
mobilen.
HUSK når du betaler via MobilePay; taste beløb; for og efternavn,
og tur nr./navn i bemærkninger.
Man kan godt aflevere seddel i klub og betale kontant, men det
letter med elektronisk tilmelding. Man kan ikke overføre via
MobilePay, til lommepenge til turene. Vi kan ikke tage penge ud af
”systemet” igen.
God sommer og god ferie.
Personalet i Klub 5’eren

