
   

 

Hvis man skal med på en af vores ture ud af huset, er det vigtigt at man til-
melder sig turen dagen før i klubben, da der er begrænsede pladser. 
 
 
 

Klub Skakten 

Uglevang 1-3 

Tlf: 48127980 

Åbningstid: 

Mandag-fredag 

9.00-17.00 

 

Vi har åbent kl. 9.00-17.00 i 
Skakten  i uge 26, 27, 31 samt 
mandag og tirsdag i uge 32.  
 
I uge 28, 29 og 30 er der ferieluk-
ket i Skakten. 
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Tirsdag d. 29. 
juni 

Vi laver jordbærmarmelade og bager 
pandekager i køkkenet, og laver fem-
kamp på legepladsen med udfordringer 
der er inspireret af stormester og det 
perfekte minut. 

Onsdag d. 30. 
juni 

Hjemme holder vi SPA dag, hvor du 
kan få fodbad, manicure og en hjemme-
lavet ansigtsmaske. Vi starter kl. 10.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoologisk have 
 
Afgang kl. 10.00 fra Skakten 
Hjemme kl. 16.00 
Pris 50 Kr. 

Mandag d. 28. 
juni 

Vi går over på Skov- 
vang stadion og laver  
forskellige sports 
aktiviteter bl.a. frisbee  
og fodbold fra kl. 12.30. 
 
 
Vi tager på jordbær-plukketur til Vej-
borggaard i Freerslev.  
Jordbærrene skal vi  
bruge til at lave  
jordbærmarmelade om  
tirsdagen. 

Jordbærtur 
 
Afgang kl. 10.00 fra Skakten 
Hjemme ca. kl. 12.30 
Pris 0 Kr. 

Tur til Zoologisk Have. 
Husk madpakke og drikkedunk eller 
penge til mad. 
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Torsdag d. 1. 
juli 

Fredag d. 2. 
juli 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lyngby storcenter 
 
Afgang kl. 10.00 fra Skakten 
Hjemme kl. 15.00 
Pris 0 Kr. 

Biograftur 
 
Afgang  fra Skakten kl ? 
Hjemme kl. ? 
Pris 30 Kr. 

Vi håber på godt vejr, og går en tur til 
lillerød bymidte. Husk penge til is hvis 
I har lyst til sådan en.  
Vi går fra Skakten kl. 12.30. 
 
 
 
 

Vi tager på tur til Lyngby Storcenter. 
Husk madpakke og drikkedunk, eller penge 
til mad, og lommepenge hvis du skal shop-
pe lidt. 

 

I løbet af dagen tager vi på Pokémon 
go tur i nærområdet. 

Vi tager en tur i biografen hvor vi skal 
se Spirit 2 –En fri sjæl. 
Vi ved først på mandag hvornår filmen 
bliver spillet,  så kom ned i Skakten og 
hør hvornår der er afgang. 



4  

 

Tirsdag d. 6. 
juli 

Tag skiftetøj og håndklæde med i Skak-
ten, for vi skal nemlig lave vandkamp i 
haven kl 10.30! 
Når du er blevet tør, kan du være med 
til filmhygge når vi ruller storskærmen 
ned og sætter en film på i ”biffen” kl. 
13.00 

Onsdag d. 7. 
juli 

I Skakten bager vi vafler, som vi spiser 
med hjemmelavet marmelade.  
Vi starter efter frokost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tager en tur til Frederikssund og 
spiller fodboldgolf. Husk madpakke og 
drikkedunk. 

Fodboldgolf 
 
Afgang kl. 10.00 fra Skakten 
Hjemme kl. 15.00 
Pris 25 Kr. 

Mandag d. 5. 
juli 
 

Vi dyster i en  
masse forskellige 
boldspil på vores 
multibane hele  
dagen. 
 
 
 
Hvis du trænger til en pause fra bold-
spillet kan du tage med på is-tur til Lil-
lerød bymidte.  
Husk penge til is.  
Vi går fra Skakten kl. 12.30. 
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Torsdag d. 8. 
juli 

Fredag d. 9. 
juli 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi laver endnu en SPA dag, hvor du 
kan få fodbad, manicure og en hjem-
melavet ansigtsmaske.  
Vi starter kl. 10.00. 

Vi tager på Pokémon go tur  i nærom-
rådet for dem der gerne vil fange poké-
mons og for dem der bare gerne vil gå 
en tur.  

I dag skal vi lege Nerfwar i Skakten. 
Når slaget er kæmpet, laver vi en masse 
forskellige nerf-konkurrencer.  

Vi åbner for sæbeværkstedet, så 
kom og vær med :o)  
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Tirsdag d. 3. 
august 

Tag skiftetøj og håndklæde med i Skak-
ten, for du er nemlig inviteret til mini-
poolparty i Skakten med bl.a vandlimbo 
og musik i haven. Vi starter efter frokost 

Onsdag d. 4. 
august 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag d. 2. 
august 

 
 
 
Vi laver en pannaturnering på vores 
lille multibane. 

Indenfor i cafeen laver vi det perfekte mi-
nut konkurrencer i løbet af dagen. 

Vi laver en lille havespils turnering 
kl. 11.00 i Skakten. 

Efter frokost bager vi nogle meget 
lækre cookies. Mums! 
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Torsdag d. 5. 
august 

Fredag d. 6. 
august 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Istur til Hillerød 
Afgang kl. 13.00 fra Skakten 
Hjemme kl. 16.30 
Turen er gratis, men I skal selv have pen-
ge med til is. 

 

Torsdag fylder vi minibussen og kører 
en smuttur til Hillerød for at spise is. 
Vi går en tur rundt om slotssøen, og 
tager tæpperne med, så vi kan sidde  
og nyde solskinsvejret, udsigten og 
isen:o) Turen er gratis, men I skal selv 
have penge med til is. 

Vi leger faneleg i haven kl. 10.30 Vi dyster i 5-kamp i Skakten. Vi starter kl. 
10, og fortsætter til vi ikke orker mere. 

Vi kører til Jyllinge og spiller minigolf. 
Husk madpakke og drikkedunk. 

 Minigolf 
 
Afgang fra Skakten kl. 10.00 
Hjemme ca. kl. 14.00 
Pris 10 kr. 
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Mandag d. 9. 
august 

Tirsdag d. 10. 
august 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 Afgang fra Skakten kl. 8.30 
Hjemkomst ca. kl. 19.00 
Pris 150 kr. (prisen inkluderer transport 

og indgang) 
Tilmelding senest mandag d. 9. august. 

Vi tager en tur til Furresøbad hvor vi skal 
bade. Man kan købe is/mad i deres kiosk, 
eller medbringe sin egen madpakke.  
Husk solcreme, badetøj og evt. 2 håndklæ-
der. Et til at ligge på, og et til at tørre sig 
med. 

Den sidste dag inden skolen starter 
kan du komme med Klub Allerød til 
sommerland Sjælland. 
Udover vilde rutsjebaner og sjove lege-
pladser er der også et stort vandland, 
med forskellige vandrutsjebaner. 
Så pak madpakken og svømmetøjet og 
tag med på en rigtig sjov tur. 

I Skakten kan man i dag være med til en 
basket turnering som starter kl 11.00. 
Bagefter hyg-
ger vi med en 
film på stor-
skærmen i 
Skakten. 

Vi spiller dodgeball på multibanen fra kl. 
11.00. Kom og giv den gas! 

Furresøbad 
 
Afgang  fra Skakten kl. 11.00  
Hjemme kl. 15.30 
Pris 0kr. 


