
 

IF Vikingerne arrangerer, sammen med Klintegården og 
Skibbyhøj ,friluftsdage ved Skuldelev havn 3.-5. september. 

Det bliver tre hyggelige dage med aktiviteter under åben 
himmel. 

Vi laver base ved Skuldelev havn. Der vil være mulighed for 

at deltage i forskellige aktiviteter, eller bare nyde den friske 
luft i skønne omgivelser. 

 
Vi mødes kl. 10-15 hver af de tre dage, om torsdagen vil 

der være mulighed for at blive på pladsen til aftensmad og 
overnatte i shelter. 

 

Du kan tilmelde dig til en enkelt dag eller til hele program-
met. 

Men uanset hvad, er det nødvendigt med tilmelding for at 
kunne planlægge programmet bedst muligt. 

 

Bemærk, at der ikke vil være de almindelige idrætsaktivite-
ter under friluftsdagene, da alle instruktører deltager. 

 
 

 

Tilmelding: 
Tilmeld dig via IF Vikingernes arrangementside; 

www.vikingerne.nemtilmeld.dk 
 

Tilmeldingsfrist:  

Tirsdag den 20. august 
 

 
Pris: 

Det er gratis for betalende medlemmer af Vikingerne 
Hvis du ikke er medlem af Vikingerne er prisen: 

Tirsdag 3/9—50 kr. 

Onsdag 4/9—50 kr. 
Torsdag 5/9—50 kr. 

Overnatning torsdag inkl. aftensmad/morgenmad 50 kr. 
 

Betaling: 

Betaling sker i forbindelse med tilmeldingen på  
nemtilmeld. 

 
Bemærk: 

Hvis du vil deltage i overnatning skal du selv medbringe 
sovepose/liggeunderlag. 

Hvis du ønsker at fiske under friluftsdagene skal du have 

et gyldigt fisketegn. Det kan købes her: 
www.fisketegn.dk 

Fiskegrej kan lånes af Klintegården 
Husk at medbringe tøj og fodtøj der egner sig til aktivite-

ter i det fri. Medbring også gerne badetøj.  

 
Yderligere information: 

Har du spørgsmål til friluftsdagene 2019, er du velkom-
men til at kontakte Jette, Michael eller Jonas. 

 

Jette (Klintegården): 
29394937 

jfand@frederikssund.dk 
 

Jonas (Idrætsteamet): 
24963828 

jshvi@frederikssund.dk 

 
Michael (Skibbyhøj): 

51361493 
morye@frederikssund.dk 

 



Tirsdag 3/9 

 
Aktiviteter formiddag 

Bålplads 

Mountainbike 

Træklatring 

Gå-tur 

Frisbee-golf 

 
Aktiviteter eftermiddag 

Bålplads 

Moutainbike 

Træklatring 

Gå-tur 

Frisbee-golf 

Onsdag 4/9 

 
Aktiviteter formiddag 

Bålplads 

Stand-up paddle 

Kano/Kajak 

Gå-tur 

Yoga 

 
Aktiviteter eftermiddag 

Bålplads 

Stand-up paddle 

Kano/Kajak 

Gå-tur 

Yoga 

Torsdag 5/9 

 
Aktiviteter formiddag 

Bålplads 

Fiskeri 

Krolf 

Gå-tur 

Yoga 

 
Aktiviteter eftermiddag 

Bålplads 

Fiskeri 

Krolf 

Gå-tur 

Yoga 

 

Aktiviteter aften 
Bålplads 


