
Vinter Camp 2023
Stengård Skole 24-26 Februar

Skal du med til en hel 

weekend fyldt med 

fed træning  ! 

Masser af lækker mad 

og snacks hele 
weekenden

Kom med og brug din 
weekend sammen 

med en masse andre 
unge fra landets 

kajakklubber

En weekend fyldt med 

træning, quiz, yoga, O-løb 

og sjove kajak 

udfordringer på land

Få en masse gode trænings tips !

Kom og Hør oplæg om 

livet som eliteroer  

Tilmeld 
dig nu 

for kun 
300.-

Så er 
det Nu !

Vinter 
Camp

Tilmelding sker igennem klubben 

! Kun 50 pladser !

Ekstra surprise ved 
tilmelding 

Fredag

1800-2000      Ankomst
 
2000                 Velkomst og evt. aktivitet

Lørdag

0800 – 0900    Morgenmad

0900 – 1200 Fælles Fysisk Aktiviteter Styrke, udstræk, kost, livsstil

1200 – 1300 Frokost

1300 – 1600 Fælles Fysisk Aktiviteter, Styrke, udstræk, kost   

1800 – 1900 Middag

1900 – 1930 Fællesaktivitet(Quiz, spil, kahoot)

1930 – 2030 Spændende oplæg fra elite verdenen mm.  

2030 – 2200 Fri leg, med spil eller turnering i gymnastiksalen. 

Søndag

0800 – 0900    Morgenmad

0900 – 1200 – Fælles Aktivitet

1200 -1300 Frokost

1300 – 1400 Oprydning og tak for denne weekend

Plan for weekenden

Tilmelding Eller spørgsmål sker til
 

Rasmus Birkkjær Bertelsen
 

 RBB@Kano-kajak.dk
+45 48 80 90 03

For hvem:
Aldersgruppe: ca 10-15  år. 
Børnene skal have kendskab til kano og/eller kajak og har en fordel ved at kende til kajak 
verdenen da oplæg og træning er omdrejnings punktet. 

Hvor:
Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby 

Hvornår: 
Der er ankomst fredag kl 18-20 og Campen slutter Søndag kl. 14. 

Udstyr: 
Der skal selv medbringes træningstøj til inde og ude, samt eget sovegrej til hele 
weekenden

Overnatning: Vi overnatter i klasselokaler på skolen med vores klubber.

Tilmelding: Kontakt din træner  i klubben eller forhør dig hos Bu Konsulent 
Rasmus Birkkjær Bertelsen 

Tilmeldingsfrist - 10.02.23
I kan downloade tilmeldingsskemaet HER. 
Skemaet udfyldes og sendes til rbb@kano-kajak.dk
I tilfælde af afbud efter tilmeldingsfrist returneres pengene ikke. Du er velkommen 
til at overdrage din plads til en ven.

Pris:
Prisen for weekenden er 300 kr og inkluderer fuld forplejning under hele træffet, 
samt snacks,frugt  og aften lækkerier. DKF fremsender faktura til klubben. 

Husk 
Bad- og løbetøj, håndklæde, sovepose, liggeunderlag, toiletsager, skiftetøj, varmt 
tøj til aften.

Ændringer i programmet kan forekomme.

Kom med på Vinter Camp for Børn og unge i 2023. Til dig der skal 
med, skal du glæde dig til en stor omgang spændende træning, 
fede oplæg fra elite folk, masser af sjove fællesskabs aktiviteter ! 

Al aktivitet foregår i sportshal, uden både !

Winter Camp 2023

https://docs.google.com/document/d/1hKv6Dw03ojWEEres7nKGcaihkrnZtsY_/edit
https://docs.google.com/document/d/1hKv6Dw03ojWEEres7nKGcaihkrnZtsY_/edit

