
   

 

 

 

Leder & Medlemsmiddag (side 3) 

Bakken & Fangerne i Klub Vest (side 4 & 5) 

MTB hold og Rollespil (side 6 & 7) 

Hverdagen i klubben (side 9-11) 
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Kontakt: 
Klub Blovstrød:  23695635 
Leder, Ole:   20586009 
Afd. Leder: Claudio: 23820196 
 

 

Hjemmeside: www.kluballeroed.dk 
Mail: kluballeroed@alleroed.dk 
  

Formand i forældrebestyrelsen:  
Tine Sværdborg.  
 

Adresse: 
FK/UK Klub Blovstrød 
Græsmarken 2 
3450 Allerød 

Klub Blovstrød Nyt er FK/UK Klub 
Blovstrøds månedlige medlemsblad.  
Bladet udkommer omkring den første i 
hver måned, dog ikke i juli måned.  

 

Ture: 
Vi skal gøre opmærksom på, at man først 
er sikker på en plads på vores ture, når 
man har betalt. Det er derfor ikke tilladt 
at skrive sig på plakaterne, hvis man ikke 
har betalt for de ture man ønsker at del-
tage i. Med andre ord kan man ikke re-
servere pladser på hverdagsture og an-
dre arrangementer. 
Hvis interessen for at komme med på 
weekend-/ugeture er større end der er 
pladser, er der lodtrækning om pladserne 
umiddelbart efter tilmeldingstidspunktet. 
 
Alle ture betales via EasyKom.  
 

Redaktion: 
Klub Allerøds medarbejdere og til tider 
medlemmer. 
Evt. indhold til bladet, skal være redakti-
onen i hænde senest d. 20. i måneden. 
Redaktør: 
Asger Andkjær 

 
Udgiver: 
Klub Allerød 
Søparken 3 
3450 Allerød 

 

Tryk: 
Bladet bliver ikke trykt, men sendes ud 
på skoleintra til alle børn og voksne.  

Kære forældre.  
 
Vi har stadig mange børn som mangler et 
billede i vores ind krydsningssystem. 
Nogle børns billeder vender også forkert.  
 
Det er en stor hjælp for os at billederne er 
der.  
 
Så det ville være dejligt hvis i alle ville 
gå ind på easykom og sætte billeder ind 
af jeres børn.  
Gerne kun af deres ansigt, tæt på.  
 

På forhånd tak.  
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Hej alle i Klub Allerød.  
Nu er tiden kommet til at jeg skal sige vi 
ses. Efter sommerferien går jeg på barsel. 
Tusind tak for nu!  
 
Jeg er tilbage igen omkring sommeren i 
2022. Det er lang tid jeg skal være væk, 
jeg håber i får det rigtig dejligt til vi ses 
igen! 
 
Jeg skal nok komme og besøge jer! 
 

Kærlig Hilsen 
 

Mie  
 
 

 Velkommen tilbage efter en forhåbentlig 
god sjov, hyggelig, afslappende og dejlig 
sommerferie. 
Klubsæsonen 20/21 har været markant 
anderledes end forventet, men vi ser 
fremad fuld af optimisme og glæder os til 
en lidt mere normal klub hverdag, med 
masser af ture ud af huset. Vi går stort set 
tilbage til de gamle åbningstider som var 
før Covid-19.  
Se venligst bagsiden af bladet eller tjek 
vores hjemmeside www.kluballeroed.dk 
som har fået en kæmpe opgradering. Er 
der noget i mangler eller som driller på 
hjemmesiden, så skriv venligst til os på  
kluballeroed@alleroed.dk  
Vi fastholder at børn og voksne skal va-
ske hænder når de kommer i klubben og 
at der bliver sprittet af og gjort ekstra 
rent.  
Vores betalings og ind krydsnings system 
EasyKom er kommet godt i gang, men vi 
vil gerne have de sidste med. I kan opret-
te Jer på følgende link 
https://kluballeroed.easykom.net/email 
 
Eller gå ind på vores hjemmeside 
www.kluballeroed.dk og tryk på linket. 
Driller det, så skriv en mail til  
kluballeroed@alleroed.dk så får vi det 
løst sammen. 
Det vil være en stor hjælp hvis alle nye 
og gamle brugere af EasyKom opdaterer 
telefon numre på børn og forældre. 
Vi glæder os til endnu en klubsæson med 
et væld af aktiviteter og ture i såvel Dan-
mark som udlandet. 
  Ole 

 

Hver tirsdag aften er der medlemsmid-
dag. Det koster 20 kr. at spise med.  
 
17/8 - 
Pasta med kødsauce 
 
24/8 -  
Kylling i karry med ris 
 
31/8 -  
Spaghetti carbonara 
 

Flemming

https://kluballeroed.easykom.net/email
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Så skal vi en tur til Bakken i Dyrehaven. 
Vi kan tilbyde jer at komme afsted med 
Klub Allerød til kun 100 kr. inklusiv 
transport og turpas.  
 
For at få turen til denne lave pris, skal vi 
kende antallet af tilmeldte på forhånd. 
 
Du skal derfor være tilmeldt senest fre-
dag d. 21. august. Prisen efter d. 21. au-
gust er 150 kr. Så se at få fat i vennerne 
og lav en aftale med dem... 

Mandag d. 30. august 
Afgang: kl. 15.00 

Hjemme: ca. kl. 21.00 
Pris: 100 kr. 
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Det er gratis at deltage, men I skal skrive 
jer på plakaten på opslagstavlen og huske 
at få en infoseddel med hjem. 
 
Det første hold plejer vi at kunne sende af 
sted allerede ca. kl. 14.00, og så går det 
ellers derud af med resten af holdene. De 
sendes af sted med 10-15 min. mellem-
rum, så vi ikke klumper sammen ved de 
forskellige opgaver. 
 
Det meste foregår udendørs, så vi håber 
naturligvis på solskin den dag. 
 
Det bliver tirsdag d. 31. august, og vi går 
i gang lige så snart I er parate. 
Der er præmieoverrækkelse kl. ca. 17.00. 
 
Er I i tvivl om noget, så kontakt en vok-
sen. Husk badetøj!  

 
 

Vi har en tradition her i klubben, hvor vi 
en gang om året lukker alle normale akti-
viteter ned og leger fangerne i Klub Vest 
en hel dag. 
Det er en leg, hvor man er 4 på et hold, 
som så skal løse 10 opgaver af forskellig 
art. Og opgaverne er hemmelige... 
 
Nogle af jer har måske set ”Fangerne på 
fortet” på TV3, og vores leg er inspireret 
af denne udsendelse. 
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Klub Allerød MTB sæson 2021 efterår.  
- Opstart mandag d. 23. august.  

 

I skal blot møde op i Jeres klub og være klar kl. 14.00.  

  

Vil du være med? Det eneste der kræves er en mountainbike og en hjelm. Vi 
kører primært på mtb-sporene i Tokkekøb Hegn og Allerød omegn. Lyder det 
fristende? Så kig forbi din klub og tilmeld dig. Vi laver ture ud af kommunen 1 
gang om måneden. Her tager vi bl.a. til Rude Skov & Harreskoven, Hillerød 
hvor der ligger en fed pump-track bane. Vi har pt begrænset plads på vores ture 
ud af kommunen, og her skal I tilmelde Jer via EasyKom.  

 

Her har vi har fokus på:  

 Blive bedre til at køre på MTB spor 

 Sikker på cyklen 

 Orientering  

 Tricks på cyklen 

 Fart og sikkerhed 

 

Vi kører hver mandag  

mellem kl. 14.00 - 16.30 

 

 

Kasper, Klub Skakten & Lasse Klub Rønnen 
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Hej alle sammen! 
Vi skal i gang igen med vores elskede 
rollespil! Nu er det jo længe siden sidst, 
på grund af Corona, så første gang holder 
vi en briefing, hvor i også kan stille 
spørgsmål.  
 
Hvor det bliver spændende, hvad der skal 
foregå. Som nogen af jer ved, er ingen 
sæson den samme. Husk at få tjekket op 
på din karakter, så du er klar!  
 
Vi spiller disse dage: 
 
Tirsdag d.  17. august 
Tirsdag d.  24. august 
 
Vi glæder os til at se jer alle sammen til 
rollespil. 
 

Christian og Lennarth 
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 Uge 31: 

Mandag d. 2. Sommerferielukket - Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

Tirsdag d. 3. Sommerferielukket - Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00   

Onsdag d. 4. Sommerferielukket - Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00   

Torsdag d. 5. Sommerferielukket - Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

Fredag d. 6. Sommerferielukket - Klub Vest har åbent kl. 9.00-17.00  

 Uge 32: 

Mandag d. 9. Sommerferie- Klub Blovstrød har åbent kl. 9.00-17.00  

Tirsdag d. 10. Sommerferie - Klub Blovstrød har åbent kl. 9.00-17.00  

Onsdag d. 11. Snobrød / Scrunchies og buketter i krea  / Høvdingebold 

Torsdag d. 12. Ridning / Scrunchies og buketter i krea / Sport i salen 

Fredag d. 13. Bagning / Fredags challenge / Pokémon GO / Scrunchies og buketter i krea   

 Uge 33: 

Mandag d. 16. Værkstedet er åben / Scrunchies og buketter i krea / Sport i salen 

Tirsdag d. 17. Rollespil / Rulleskøjtetur / Scrunchies og buketter i krea  / Airtrack / Medlemsmiddag kl. 18.00 

Onsdag d. 18. Snobrød / Scrunchies og buketter i krea  / Høvdingebold 

Torsdag d. 19. Ridning /Scrunchies og buketter i krea / Sport i salen  

Fredag d. 20. Bagning / Fredags challenge / Pokémon GO / Scrunchies og buketter i krea   

 Uge 34: 

Mandag d. 23. Mtb hold / Værkstedet er åben / Scrunchies og buketter i krea / Sport i salen 

Tirsdag d. 24. Rollespil / Rulleskøjtetur / Scrunchies og buketter i krea  / Airtrack / Medlemsmiddag kl. 18.00 

Onsdag d. 25. Snobrød / Scrunchies og buketter i krea  / Høvdingebold 

Torsdag d. 26. Ridning / Scrunchies og buketter i krea / Sport i salen   

Fredag d. 27. Bagning / Fredags challenge / Pokémon GO / Scrunchies og buketter i krea   

 Uge 35: 

Mandag d. 30. Tur til Bakken / Mtb hold / Vær kstedet er  åben / Scr unchies og buketter  i krea / Spor t i salen   

Tirsdag d. 31. Fangerne i Klub Vest / Rulleskøjtetur  / Scrunchies og buketter  i krea  / Air track / Medlemsmiddag 
kl. 18.00 

Onsdag d. 1/9 Snobrød / Scrunchies og buketter i krea  / Høvdingebold turnering 

Torsdag d. 2/9 Ridning / Scrunchies og buketter i krea / Sport i salen 

Fredag d. 3/9 Bagning / Fredags challenge / Pokémon Go / Scrunchies og buketter i krea   
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Hej alle sammen!  
 
Kom ned i klubben på fredage. Vi tager 
afsted klassevis, og vi spiller og bevæger 
os samtidigt.  
 
Vi tager mange 3-4-5 mands raid.  
Kom med ud og spil med os i den friske 
luft!  

Vi ses i klubben 
 

Christian 

Kære alle sammen.  
 
Fredag er dagen hvor jeg bager. 
Jeg bager mange forskellige ting. Alt fra 
lækre lune boller med smør til pizza flu-
tes eller kage.  
 
Der bliver delt ud kl. 15.00, så kom ned i 
klubben og få lidt lækkert inden weeken-
den.  
 

Flemming  

Kære alle nye som gamle klubbørn. 
 
Solen er begyndt at titte frem og det by-
der på en masse udendørs lege og aktivi-
teter her i Klubben!  
 
Husk at selvom vi rokerer rundt i rum, så 
kan vi altid gå udenfor og lege ”de gode 
gamle lege” som; Virusfange, Jeg melder 
krig mod, gemmeleg og meget mere! 
 
Legene vil komme til at foregå klassevis.  
 
Vi ses til udendørs leg og hygge i Klub 
Blovstrød.  
 

Klub Blovstrød 
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SNOBRØD 
 

HVER ONSDAG FREM TIL  
SKOLERNES EFTERÅRSFERIE,  

KAN DU BAGE SNOBRØD . 
VI BAGER KLASSEVIS. 

 
DET ER GRATIS 

 
Klub Blovstrød 

Hej alle sammen! 
 
Hver tirsdag er det tid at finde rulleskøj-
terne frem. 
Jeg har set flere, som er gode til at stå på 
rulleskøjter. Der er også nogen som har 
rulleskøjter, men ikke bruger dem så me-
get. 
 
I begyndelsen løber vi rundt på nogle 
lukkede områder, inden vi løber ud på 
længere ture. 
 
Alle skal have hjelm på. Har man andet 
sikkerhedsudstyr er det en god ide at tage 
det på. 

Claudio   

Hej unger.  
 
Er cyklen punkteret eller kunne den træn-
ge til en sæsonklargøring og herefter få 
smurt kæden? 
Trænger løbehjulet til at blive set efter 
eller at blive strammet? 
 
Elsker du at være på et værksted og ar-
bejde med forskellige slags materialer? 
Så er dette noget vi kan gøre sammen i 
klubben.  

 
Værkstedet er åbent alle mandage! 

 
Glæder mig til at se jer!  

 
Claudio 

 
  

 
Hver fredag udfordrer vi hinanden i for-
skellige ting.  
 
Alle er selvfølgelig velkommen til, at 
komme med ideer til udfordringer. 
 
Ved de forskellige udfordringer kan det 
være, at man kommer på rekord listen. 
Jeg glæder mig til at være med til jeres 
spændende udfordringer. 
 

Claudio 
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KREA      uge 32-34 

Velkommen tilbage efter sommerferien , vi glæder os til at se jer alle i 
krea igen :)  

I august  har du mulighed for at sy på symaskinen.  
Vi laver scrunchies i alle tænkelige farver, og du kan lave lige så mange 

du har lyst til. 

 
Vi laver også smukke buketter af blomster. 

De bliver lavede af perler og gamle æggebakker . 
Slip fantasien løs og lave en smuk buket til din mor eller en anden der 

fortjener det . 
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Juli måned er kontingentfri da klubben 
har lukket hele måneden. 
 

Ved udmeldelse af klubben, skal I benyt-
te jer af Allerød Kommunes hjemmeside. 
Benyt venligst dette link til ind- og 
udmeldelse af klubtilbud: 

https://
pladsanvisning.alleroed.dk/
alleroedpub/login.htm 

Kontingentet udgør i 2021 følgende: 
 

 
4.-6. kl.:  254 kr. 
7. kl. og UK: 74 kr. 
 

 
 

 
Alle indbetalinger foretages via Easy-
kom. 
 
 
Følg nedenstående link:  
https://www.kluballeroed.dk/easykom 

Klub Blovstrød 
Åbningstider: 

 
 

Mandag: 13.00-17.00  
 

Tirsdag: 13.00-22.00 
UK:  17.00-22.00 
   

Onsdag: 13.00-17.00 
   

Torsdag:  13.00-22.00 
UK:  17.00-22.00  
 

Fredag: 13.00-17.00 
 
 
 

https://pladsanvisning.alleroed.dk/alleroedpub/login.htm
https://pladsanvisning.alleroed.dk/alleroedpub/login.htm
https://pladsanvisning.alleroed.dk/alleroedpub/login.htm

