I HJØRRING
FOR 10 - 15 ÅRIGE
MANDAG 03.08. - TORSDAG 06.08.
SIDSTE UGE AF DIN SOMMERFERIE

SOMMERCAMP 2015
Vi gentager succesen fra de sidste mange år med samarbejde med lokale klubber, hvor
vi tilbyder SOMMERCAMP for alle unge i Hjørring kommune i alderen 10 - 15 år i uge
32, som er sidste uge af skolernes sommerferie.
Der er i år tale om 6 camp-tilbud, hvor deltagerne får mulighed for at fordybe sig i en af
nedenstående aktiviteter. Der arbejdes i løbet af ugen med udvikling af elementære
færdigheder og fordybelse på de respektive camps.
Tidspunkt:

Mandag den 3. august - torsdag den 6. august
Alle dage fra kl. 9.15 - 14.30.

Du kan vælge en af nedenstående 6 camps:







Badminton
Billedskole
Bordtennis
Floorball
Golf
LAN-PARTY

24 pladser
16 pladser
32 pladser
30 pladser
20 pladser
48 pladser

Fælles program for de fire dage
Kl. 09.15
Kl. 09.30 (ca.)
Kl. 11.45 -12.30
Kl. 14.30

Deltagerne møder hver dag i foyeren ved de nye stadionhaller,
ved Femhøje
Camp-aktiviteterne starter
Frokost
De enkelte camps slutter

Pris 395,- kr. pr. deltager
Deltagerbetalingen dækker undervisning, materialeudgifter, frokost, juice/frugt hver
dag, camp T-shirt samt entré til Vandhuset torsdag eftermiddag.
Badetøj
Alle deltagere bedes medbringe badetøj og håndklæde torsdag den 6. august, idet
alle camps denne dag sluttes af i Vandhuset.
Tilmelding: senest onsdag den 3. juni - dog efter ”først til mølle-princippet”
Tilmeldingen sker ved indsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket til hpr@hpr.dk og
indbetaling af deltagergebyret til:
Bankkonto: reg.nr. 9001 – Kontonr. 457 721 5362
Husk: at påføre ”elevens navn” + camp” på den elektroniske indbetaling.
Eleven er endeligt optaget, når deltagergebyret er betalt, og vi har modtaget tilmeldingsblanketten.
Med venlig hilsen
Henrik Frand-Madsen
campleder

BADMINTON
Der arbejdes med







Udvikling af deltagernes tekniske færdigheder og kampsituation
Udvikling af deltagernes taktiske forståelse for badmintonspillet
Udvikling af deltagernes forståelse og evne for spillet
Der spilles kampe de fire dage
Der arbejdes med skabelse af den gode relation på tværs af deltagerne
Alle bliver blive udfordret på deres spillemæssige niveau

Formål:




Give deltagerne et tilbud om fire dages ekstra badmintontræning
Styrke de sociale relationer mellem deltagerne
Give deltagerne en fælles oplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

10 - 15 årige

Sted:

Der trænes i Hjørring badmintonhal

Instruktører:

Trænere fra Hjørring Badmintonklub

BILLEDSKOLE
Der arbejdes med:





At male og tegne
Udvikling af deltagernes kreativitet
Forskellige materialer og metoder
Hvordan man laver et flot billede

Formål:





At lade deltagerne opleve glæden ved at udfolde sig kreativt
At skabe gode relationer mellem deltagerne
At deltagerne skaber noget, som kan pynte hjemme
At give deltagerne en fællesoplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

10 -15-årige, som interesserer sig for at male og tegne

Sted:

Billedkunstlokale i F-huset på Hjørring Private Realskole

Instruktører:

Kunstner fra Børns møde med Kunsten

BORDTENNIS
Der arbejdes med:





Udvikling af nye og øvede deltagernes tekniske færdigheder og kampsituationen
Udvikling af deltagernes taktiske forståelse og placering ved bordtennisbordet
Der arbejdes med skabelse af den gode relation imellem deltagerne
Alle bliver udfordret på deres spillermæssige niveau

Formål:




At give deltagerne fire dages god træning og lyst til bordtennis
At styrke de sociale relationer mellem deltagerne
At give deltagerne en fællesoplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

10 - 15 årige

Sted:

De nye Stadionhaller – Femhøje

Instruktører:

Bordtennistrænere fra B75, Hirtshals

FLOORBALL
Der arbejdes med:




Udvikling af nye og øvede deltagernes tekniske færdigheder og kampsituationen
Udvikling af deltagernes taktiske forståelse og placering i floorball
Der arbejdes med skabelse af den gode relation imellem deltagerne

Formål:




At give deltagerne fire dages god træning og lyst til floorball
At styrke de sociale relationer mellem deltagerne
At give deltagerne en fællesoplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

10 - 15 årige

Sted:

De nye Stadionhaller – Femhøje

Instruktører:

Instruktører fra Dansk Floorball Union

GOLF
Vi arbejder med:



Udvikling af de tekniske og praktiske færdigheder for både nybegyndere og øvede
gennem masser af spil
At introducere deltagerne til reglerne omkring golf

Formål:




At give deltagerne et tilbud om fire dage med hygge, sol, frisk luft, motion og masser
af golf
At styrke de sociale relationer mellem deltagerne
At give deltagerne en fælles oplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

10-15 årige

Sted:

Hjørring Golfklub

Instruktører:

Instruktører fra Golfklubben

LAN PARTY
Vi arbejder med:




Der spilles forskellige spil hver dag efter deltagernes ønske
Der afvikles turnering hver dag med præmier
Døgnspil - fra onsdag til torsdag spilles der 24 timer
(fra onsdag kl. 12.00 – torsdag kl. 12.00)

Formål:




At give deltagerne et tilbud om fire dage med hygge og masser af computerspil
At styrke de sociale relationer mellem deltagerne
At give deltagerne en fælles oplevelse i Vandhuset

Målgruppe:

10-15 årige

Sted:

Hjørring Private Realskole

Instruktører:

GAME-MASTER Jakob Strandeng m.fl.

TILMELDING TIL SOMMERCAMP
den 3. - 6. august 2015 i Hjørring
Senest tilmelding onsdag den 3. juni – men det er efter ”først til mølle princippet”.
Elevnavn:

CPR-nr.:

Klasse i skoleåret 2015/16 og skole:
Adresse:
E-mail:
Elevens mobil nr.
Forældres mobil nr.

Bestilling af T-shirt: (Sæt ring om den ønskede størrelse):
152

164

172

S

M

L

XL

XXL

Jeg søger optagelse på følgende camp i prioriteret rækkefølge: (1-6)

Badminton

Floorball

Billedskole

Golf

Bordtennis

LAN PARTY

Man er først tilmeldt, når man:
1) har afleveret tilmeldingssedlen på HPRs kontor/sendt pr. mail til hpr@hpr.dk og
2) har indbetalt deltagergebyret på kr. 395,-.

Dato: ______________ Forældreunderskrift: ________________________________
Teknisk arrangør: HPR SPORT OG KULTUR i samarbejde med de lokale idrætsklubber.

