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Kære børn og unge i 
Ballerup Kommune
Sommerferien står for døren, og 
forhåbentlig betyder det, at vi har 
fået slået Corona-epidemien bare 
lidt tilbage, og at der vil være tid 
og mulighed for at nyde sol, strand,
grill i haven og masser af fritid. 

Ud over, at en sommerferie er 
dejlig at have, så betyder det 
måske også, at du en gang 
imellem kan føle, at tiden går lidt 
langsomt, fordi vennerne er ude 
at rejse eller er i sommerhus med 
familien.
 
Sommerferien behøver dog ikke 
at føles så lang, for der er masser 
at tage sig til som barn og ung i 
Ballerup, hvis du vil. Vi har nemlig 
en bunke af foreninger, som 
vælger at åbne dørene for alle 
nysgerrige og tilbyde en masse 
spændende aktiviteter for dem, 
der ikke er rejst væk på ferie.

Kig her i kataloget, om ikke der 
skulle være noget, der kunne 
friste, tag en kammerat under 
armen eller kom alene. Det skal 
nok blive sjovt. 

Og måske møder du endda nogle 
nye spændende mennesker, som 
vil introducere dig til en masse 
udfordrende aktiviteter.
 
Jeg vil gerne på Kultur- og 
Fritidsudvalgets vegne takke alle 
foreninger og institutioner, som 
har bidraget til dette års program. 
Tak, fordi I vælger at bruge jeres 
fritid som frivillige til gavn for 
vores børn og unge. Uden jer var 
der ingen sommerferieaktiviteter.
 
Rigtig god fornøjelse med pro-
grammet for sommerferieaktivi-
teter 2021.

Mange sommerhilsner.
 

Charlotte Holtermann
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
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Adgang til Esport

Startdato 05/07/2021

Slutdato 15/07/2021

Du kan tilmelde dig til to sammen-
hængende dage i uge 27 og 28.
5.-6. juli
7.-8. juli
12.-13. juli
14.-15. juli

Tidspunkt 9.00-15.00

Klassetrin 2.-9. klasse

Mødested
Egebjergvang 239, 2750 Ballerup

Antal 24

Tilmeldingsfrist 21/06/2021

Medbring
Medbring gerne en flaske vand og tøj, 
du kan være aktiv i udendørs.

Deltagerbetaling 50 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Ballerup Esport
ballerupesport.dk

Arrangør/kontaktperson
Thomas Silfen
thomas@ballerupesport.dk

Sommersjov 20214

To dage med den spændende Esport 
verden, hvor computerspil går fra at 
være gaming, til at være træning og 
sport.

Vi underviser i forskellige spil, så 
der er noget for alle. Dagene vil gå 
med computerspil, teoriundervisning, 
fysiske aktiviteter og hygge.

Esport er for både piger og drenge 
og kræver ikke tidligere erfaring med 
computerspil. Vi sørger for frokost, 
vand og frugt.



AquaCamp med 
Svømmeklubben Triton
AquaCamp er et fantastisk program, 
der er bygget op omkring svømme-
undervisning, uanset niveau.

Alle lærer noget nyt og vi har det sjovt 
med masser af socialt fællesskab.
Når vi ikke er i vandet, skal vi spille 
diverse boldspil, lege forskellige lege 
både inden- og udendørs og meget 
andet.

Vi er i vandet to gange dagligt, og vi
svømmer efter Dansk Svømmeunions 
mærker og diplomer.

Startdato 02/08/2021

Slutdato 06/08/2021

Tidspunkt 9.00-15.00
Der er pasningsmulighed fra 
kl. 8.00-9.00 og igen kl. 15.00-16.00.

Alder 6-12 år

Mødested
Tritons Klubhus, Ballerup Idrætsby 
28a, 2750 Ballerup

Antal 35

Tilmeldingsfrist 27/06/2021

Medbring
Svømmetøj, praktisk tøj til leg inde 
og ude

Pris og tilmelding
tritonswim.klubmodul.dk

Foreningsnavn
Svømmeklubben Triton

Arrangør/kontaktperson
Jesper Waterval
jew@stubbe.dk
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Startdato 03/08/2021

Slutdato 06/08/2021

Tidspunkt 10.00-15.00

Alder 9-14 år

Mødested
Ballerup Musik- og Kulturskole/
Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, 
Skolegården ved indgang 1

Antal 30

Tilmeldingsfrist 18/06/2021

Medbring
Madpakke og drikkedunk

Deltagerbetaling 100 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Arrangør
Ballerup Musik- og Kulturskole/ 
Billedskolen

Kontaktperson
Mie Liljeberg Kraglund
miek@balk.dk
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Bamuk SummerCamp på 
Ballerup Musik- og Kulturskole
Her får du mulighed for, sammen med 
andre børn og unge, at eksperimen-
tere og spille på fede musikinstrumen-
ter og musikcomputere.

Lave din egen musik sammen med 
andre, danse og bevæge dig til høj 
musik, og udtrykke al den kreative 
energi du har indeni. 

På campen skaber vi i fællesskab 
kreative aktiviteter, som vi samler og 
viser frem sidst på ugen.



Billedskolens Sommerværksted

Billedskolen tilbyder værkstedsdage 
med et fortløbende projekt over fem 
dage. Der er mulighed for at arbejde 
både ude og inde med tegninger, 
skitser og modeller. 

Vi dykker ned i et eller flere materialer 
og undersøger mulighederne og der 
males og installeres. Flere børn kan 
samarbejde og man kan bygge/male 
sit eget.Når ugen slutter, åbner vi 
dørene, og viser værkerne frem.

Underviser: Peter Rørbæk.

Startdato 02/08/2021

Slutdato 06/08/2021

Tidspunkt 10.00-15.00

Alder 10-14 år

Mødested
Ballerup Musik- og Kulturskole/
Billedskolen, Gl. Rådhusvej 13, 
Opg. 1, 2750 Ballerup

Antal Ubegrænset

Tilmeldingsfrist 22/07/2021

Medbring
Arbejdstøj, madpakke og drikkelse

Deltagerbetaling 100 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Arrangør
Ballerup Musik- og Kulturskole/
Billedskolen

Kontaktperson
Mette Gitz-Johansen
mgj@balk.dk
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Banecykel Camp i
Ballerup Super Arena

Startdato 28/07/2021

Slutdato 29/07/2021

Tidspunkt 9.00-14.00

Alder 09-14 år

Mødested
Ballerup Super Arena, Ballerup 
Idrætsby 4, 2750 Ballerup

Antal 20

Tilmeldingsfrist 22/07/2021

Medbring
Kondisko eller kliksko/pedaler. 
Cykelhjelm og et par tynde handsker/
cykelhandsker. Tætsiddende tøj/
træningstøj, gerne cykeltøj, en t-shirt 
og trøje uden hætte. Du kan IKKE 
køre i cowboybukser.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Dansk Bicycle Club

Arrangør/kontaktperson
Simone Smith Larsen
simone@smithlarsen.dk
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Vi gentager den succesfulde Bane-
cykel Camp fra sidste år. Begge dage 
byder på spændende oplevelser om 
det at være en ægte banestjerne, og 
du kan lære at cykle rundt på banen.
Du vil lære de mange banedisciplin-
er og blive udfordret på din styrke, 
hurtighed og klogskab. Du behøver 
ikke at være en dygtig cykelrytter eller 
i god fysisk form for at køre med.

Du bliver trænet af Bjarne Kratholm 
og Simone Smith Larsen fra DBCs 
Børneafdeling.

Program
9.00 -  Velkomst i Ballerup Super
 Arena med trænerteamet
09.15 -  Cykeludlevering samt 
 indstilling af cyklen
10.00 -  Træningen begynder
12.00 -  Frokost
12.45 -  Træningen fortsætter
14.00 -  Oprydning

Husk
Et sæt joggingtøj til pauserne, drikke-
dunk og madpakke.
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Bliv kunstner for en dag

Startdato 08/07/2021

Slutdato 08/07/2021

Tidspunkt 9.30-15.00

Alder 9-16 år

Mødested
Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv

Antal 8

Tilmeldingsfrist 20/06/2021

Medbring
Påklædning, der kan tåle lim og farve,
samt en madpakke

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Måløv Kunstforening

Arrangør/kontaktperson
Lykke Gadegaard
lykkegadegaard@gmail.com

Hvis du kan lide at være kreativ og 
lege med lim og farver, så bliv 
kunstner for en dag.

Vi skal arbejde med skulptur, lim og 
farver. Du kan fx lave en mystisk figur 
eller en smuk pige i fin kjole. 

Aktiviteten er for både drenge og piger 
fra 2. til 10. klasse.



Blå Spejder for en dag

Startdato 26/06/2021

Slutdato 26/06/2021

Tidspunkt 12.00-17.00

Alder 6-12 år

Mødested
Råbrovej 44, 2765 Smørum

Antal 30

Tilmeldingsfrist 14/06/2021

Medbring
Tøj til udendørsaktiviteter.
Drikkedunk

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
DDS 3. Ballerup Sjangeli

Arrangør/kontaktperson
Pierrre Riget
gruppe@3ballerupsjangeli.dk

Er du glad for at være udenfor, og 
elsker du at blive udfordret i naturen? 

Vi er De Blå Spejdere midt i Ballerup, 
og vi vil gerne vise, hvordan det er at 
være spejder, uanset om du er dreng 
eller pige.

Vi skal tænde bål og lave mad på det.
Vi skal snitte med dolk, og er du 10 år, 
kan du også prøve at svinge en økse. 
Vi skal også løse en masse sjove op-
gaver, og vi vil være udenfor og nyde 
naturen i vores egen skov.
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Camp Adventure
Klatrepark og Tårnet
Klatreparken er Danmarks største 
med 10 forhindringsbaner, der 
bevæger sig på kryds og tværs oppe 
under bøgeskoven. Hvis du har mod 
på det, har Camp Adventure de to 
længste svævebaner i Danmark.
 
Camp Adventures tårn er en fantastisk 
naturoplevelse når du går op i tårnet 
ad den 800 meter snoede rampe.
Fra den øverste platform, som er 135 
meter over havets overflade, kan du, 
i klart vejr, se helt til Sverige og meget 
andet.

Startdato 30/06/2021

Slutdato 30/06/2021

Tidspunkt 8.45-18.00

Alder 10 år og opefter (vejledende)

Mødested
Ballerup Rådhus, p-pladsen, 
Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup
 
Antal 30
 
Tilmeldingsfrist 30/05/2021
 
Medbring
Mad og drikke
 

Deltagerbetaling
Klatring 150 kr.
Tårnet 100 kr.
Klatring og Tårnet 250 kr.
 
Bemærk
Tilmelding er bindende efter 14. maj. 
Betaling refunderes herefter ikke.

campadventure.dk
 
Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie
 
Arrangør/kontaktperson
Center for Skoler, Institutioner 
og Kultur
Helle Jensen, kultur@balk.dk
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Dans

Startdato 05/07/2021

Slutdato 08/07/2021

Tidspunkt
Kl. 9.00-10.30 og kl. 10.30-12.00

Klassetrin
1.-3. klasse 9.00-10.30
4.-6. klasse 10.30-12.00

Mødested
Vestermarken 1, 2750 Ballerup

Antal 20

Tilmeldingsfrist 25/06/2021

Medbring
Trænings/dansetøj, indendørs sko og 
drikkedunk.

Deltagerbetaling 100 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Arrangør
Dancing Team v/ Lone Lindgreen

Kontaktperson
Lone Lindgreen
lone@dancingteam.dk

Kom og mærk stemningen på en 
danseskole hos DancingTeam.

Vi vil danse Hip Hop – Disco – Jitter-
bug, gennemføre styrketræning og 
opvarmning. Det er nemlig vigtigt for 
at blive en god danser.

Ugen ender torsdag med et brag af 
et show på Kirketorvet i Ballerup for 
jeres familie og venner. Husk at det er 
for både drenge og piger.



Startdato 26/07/2021

Slutdato 26/07/2021

Tidspunkt 10.00

Alder 7 år og opefter (vejledende)

Mødested
FORMAT BIO
Ballerup Centret 2, 1. sal
2750 Ballerup

Gratis billetter til forestillingen

Fra onsdag den 23. juni kan du hente 
billetter i receptionen på Ballerup 
Rådhus i åbningstiden:

Mandag-onsdag  kl. 10.00-15.00
Torsdag  kl. 10.00-18.00
Fredag  kl. 10.00-13.00

Billetterne uddeles efter først til mølle.

En tur i biffen
Drømmebyggerne
12-årige Minnas liv bliver vendt på 
hovedet, da den nye papsøster Jenny 
flytter ind. Jenny er en plage, og 
Minna vil have hende ud af sit liv! 

En nat møder Minna Drømmebyg-
gerne og opdager, at hun kan ændre 
Jenny ved at ændre hendes drømme. 
Men at ændre drømme har store 
konsekvenser. Så Minna må redde 
Jenny i drømmeverden for at redde 
sin familie i den virkelige verden.
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Gratis billetter

til forestillingen



En tur i biffen
Fremad
Her møder I to alfe-brødre i teen-
ageårene, som drager ud på en 
ekstraordinær rejse, for at finde ud 
af, om der stadig er lidt magi tilbage 
derude... Og måske møde deres 
afdøde far igen. 

Startdato 26/07/2021

Slutdato 26/07/2021

Tidspunkt 12.30

Alder Alle

Mødested
FORMAT BIO
Ballerup Centret 2, 1. sal
2750 Ballerup

Gratis billetter til forestillingen

Fra onsdag den 23. juni kan du hente 
billetter i receptionen på Ballerup 
Rådhus i åbningstiden:

Mandag-onsdag  kl. 10.00-15.00
Torsdag  kl. 10.00-18.00
Fredag  kl. 10.00-13.00

Billetterne uddeles efter først til mølle.
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En tur i biffen
Spioner på missioner
Animationsfilmen ‘Spioner på mission-
er’ har verdens bedste spion Lance 
Sterling og hans opfinder-makker 
Walter på en hæsblæsende mission.

Det går dog hverken værre eller bedre 
end, at den super seje spion ved et 
uheld forvandles til en due! Nu må 
Lance modvilligt slå sig sammen med 
Walter for at klare den fælles fjende 
og superskurk Killian. Lance og Walter 
skal altså lære at stole på hinanden 
for at redde dagen og vejen.

Startdato 27/07/2021

Slutdato 27/07/2021

Tidspunkt 10.00

Alder 7 år og op efter (vejledende)

Mødested
FORMAT BIO
Ballerup Centret 2, 1. sal
2750 Ballerup

Gratis billetter til forestillingen

Fra onsdag den 23. juni kan du hente 
billetter i receptionen på Ballerup 
Rådhus i åbningstiden:

Mandag-onsdag  kl. 10.00-15.00
Torsdag  kl. 10.00-18.00
Fredag  kl. 10.00-13.00

Billetterne uddeles efter først til mølle.

Sommersjov 202116

Gratis billetter

til forestillingen



Startdato 27/07/2021

Slutdato 27/07/2021

Tidspunkt 12.30

Alder 11 år og op efter (vejledende)

Mødested
FORMAT BIO
Ballerup Centret 2, 1. sal
2750 Ballerup

Gratis billetter til forestillingen

Fra onsdag den 23. juni kan du hente 
billetter i receptionen på Ballerup 
Rådhus i åbningstiden:

Mandag-onsdag  kl. 10.00-15.00
Torsdag  kl. 10.00-18.00
Fredag  kl. 10.00-13.00

Billetterne uddeles efter først til mølle.

En tur i biffen
Ternet Ninja 1
Ternet Ninja handler om Aske, der går 
i 7. klasse og er forelsket i Jessica 
fra 8. klasse. Aske har et anstrengt 
forhold til sin stedbror og stedfar, og 
bliver mobbet af skolens bølle. 

Dette ændrer sig, da Stewart, onkel til 
Askes fætter Terkel, forærer Aske en 
levende ninjadukke der er “dødsens-
farlig og besat af tanken om retfær-
dighed og blodhævn”.
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En duft af pony

Startdato 26/07/2021

Slutdato 30/07/2021

Tidspunkt 
9.00-12.00 og 13.00-16.00

Alder 6-15 år

Mødested
Ballerup Rideklub, Kildesvinget 16, 
2750 Ballerup, på gårdspladsen

Antal 80
Formiddag:
20 deltagere mellem 6-9 år og 
20 deltagere mellem 10-15 år 
Eftermiddag:
40 deltagere mellem 6-9 år

Tilmeldingsfrist 15/06/2021

Medbring
Drikkedunk, tøj, der må blive beskidt, 
lange bukser, gummistøvler og en 
cykelhjelm eller ridehjelm.

Deltagerbetaling 200 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Rideklub

Arrangør/kontaktperson
Maria Kroman
rideskoleansvarlig@balleruprideklub.dk

Drømmer du om at lære at ride? Så 
kom til fem spændende og lærerige 
dage, hvor du får en smagsprøve 
på, hvad det vil sige at gå til ridning, 
hvordan du strigler og sadler en pony 
og du vil lære lidt om, hvad heste er 
for en slags dyr.

Du behøver ikke at kunne ride eller 
strigle, inden du kommer. Vi skal 
nok hjælpe dig i gang. Du skal bare 
have lyst til at være sammen med en 
masse søde ponyer.
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Flora Ballerup

Startdato 26/06/2021

Slutdato 07/08/2021

Tidspunkt Bibliotekernes åbningstid

Alder 3 år og opefter

Mødested
Kulturhus Måløv, Skovlunde Kulturhus 
og Ballerup Bibliotek

Antal Ubegrænset

Tilmeldingsfrist 07/08/2021

Medbring
Dit gode humør.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
Læs mere på bib.ballerup.dk og 
Facebook, når vi kommer tættere på 
sommeren.

Arrangør
Ballerup Biblioteks Makerspace

Kontaktperson
Rie Søvsø
ries@balk.dk

Denne sommer samarbejder Ballerup 
Bibliotekerne med Skoletjenesten 
Pederstrup og Ballerup Museum om 
at lave ”Flora Ballerup”. 

På Ballerup Bibliotek vil man gennem 
sommeren finde aktiviteter, hvor man 
kan udforske, lege og eksperimen-
tere med blomster. Vi laver kort over 
Ballerup, Måløv og Skovlunde, hvor 
du kan notere de blomster du finder 
rundt omkring. Vi arbejder på at lave 
blomsterfyrværkeri, presse blomster, 
male porcelæn og andet godt. 
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Friluftsliv for nysgerrige piger

Startdato 07/08/2021

Slutdato 07/08/2021

Tidspunkt 10.00-16.00

Klassetrin
0.-6. klasse

Mødested
Spejderhytten Bivahu, 
Bispevangen 1A, 2750 Ballerup

Antal 25

Tilmeldingsfrist 25/07/2021

Medbring
Påklædning, der passer til vejret. 
Tallerken, bestik og drikkedunk.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
De Grønne Pigespejdere
Ballerup Gruppe

Arrangør/kontaktperson
Lene Martinsen
pigespejderballerup@gmail.com

Kom og oplev at være pigespejder 
for en dag. Vi skal lave vores frokost 
over bål, prøve at snitte, og lave vores 
egen bivuak. 

Gennem lege og sjove udfordringer 
skal vi lære om naturen, og hvordan vi 
færdes i den.

Kom og mød nye veninder, og vær 
med i fællesskabet når vi hygger os 
ved bålet.



Kanosejlads på Svanesøen

Startdato 02/08/2021

Slutdato 02/08/2021

Tidspunkt 15.00-18.00

Alder 8-12 år

Mødested
Grillpladsen ved Svanesøen

Antal 15

Tilmeldingsfrist 26/07/2021

Medbring
Tøj efter vejret, drkkedunk og
gummistøvler.

Deltagerbetaling 20 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
DUI-LEG og VIRKE, Skovlunde

Arrangør/kontaktperson
Ulla Christensen
ulla@dui.dk

Vi vil sejle i kano på Svanesøen, nyde 
det gode vejr, og se på dyrelivet. Når 
vi har sejlet, vil vi grille pølser over 
bål.
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Karate for alle

Startdato 06/08/2021

Slutdato 06/08/2021

Tidspunkt 10.00-12.00

Alder 8 år og opefter

Mødested
Måløv Hovedgade 50, 
Barfodssalen, Ny Måløv Hal

Antal Ubegrænset

Tilmeldingsfrist 02/08/2021

Medbring
Dit gode humør, løstsiddende 
træningstøj og vand, så sørger vi for 
resten.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Jokokan Ballerup Karateskole

Arrangør/kontaktperson
Jens Iversen
jens@iversen3.dk

Har du lyst til at prøve noget nyt 
- så tag med Jokokan Ballerup 
Karateskole på en rejse. Vi møder dig, 
hvor du er, og tager dig med på en 
rejse i traditionel flersporet kampsport.

Jokokan Ballerup Karateskole er et 
fantastisk træningssted med plads til 
alle, der har lyst til at træne og for-
dybe sig i japansk kampsport.

Vi træner med fokus på traditionel 
karatetræning og sværd, helheds-
tankegang og godt kammeratskab.



Lær at spille badminton

Hver spilledag starter vi med opvarm-
ning. Du lærer at serve både korte og 
lange server, du lærer forskellige slag, 
og hvordan der tælles point.

Vi har mange badmintonlege, og 
du lærer spilleregler og om banens 
streger.

Vi sørger for saftevand/vand til frokost 
samt frugt og grønt til pauserne.

Startdato 02/08/2021

Slutdato 04/08/2021

Tidspunkt 10.00-15.00

Alder 8-12 år

Mødested
Balleruphallen, Rugvænget 10, 
2750 Ballerup

Antal 24

Tilmeldingsfrist 06/07/2021

Medbring
Drikkedunk, spilletøj (bluse/shorts), 
indendørs gummisko, evt. ketcher 
(vi har låneketchere), madpakke/
frokost til alle dagene.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Ballerup Badminton Club 58

Arrangør/kontaktperson
Birthe Friis
b.h.friis@youmail.dk
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Lær at spille skak

Startdato 28/06/2021

Slutdato 30/06/2021

Tidspunkt 10.00-14.00

Alder 7-16 år

Mødested
Tapeten, Lokale C+D, 
Magleparken 5, 2750 Ballerup

Antal 40

Tilmeldingsfrist 21/06/2021

Medbring
Madpakke og drikkevarer

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
BMS Skak

Arrangør/kontaktperson
Sigfred Haubro
sigfred.haubro@mail.dk

Har du lyst til at lære at spille skak?
Uanset styrke er du velkommen. 
Har du aldrig prøvet at spille skak før, 
skal vi hurtigt få lært dig reglerne, og 
hvordan man spiller. 

Skak skal frem for alt være sjovt og 
fascinere og inspirere til videre læring. 

At spille skak er god hjernegymnastik. 
Du bliver bedre til at tænke analytisk 
og kreativt, og spillet fremmer koncen-
tration, ro og fordybelse. 
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Nunchaku

Startdato 29/06/2021

Slutdato 29/06/2021

Tidspunkt 11.00-13.00

Alder Minimum 10 år

Mødested
Ballerup Kampsport Center, Tapeten, 
Magleparken 5, Ballerup

Antal 24

Tilmeldingsfrist 19/06/2021

Medbring
Træningsbukser, t-shirt samt strømper 
eller indendørs sko. Der kan trænes i 
bare fødder. Der er omklædningsrum 
med badefaciliteter.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus Thomsen
sommer@BallerupKampsport.dk

Har du lyst til at lære at svinge en 
nunchaku ligesom Bruce Lee? 
Så har du her mulighed for at prøve 
den dynamiske og sjove kampsport 
nunchaku-do.

Du lærer nogle grundlæggende 
teknikker, der efterfølgende afprøves 
i frikamp mod en træningsmakker. 
Under træningen vil du også blive 
introduceret for flere freestyle-tricks. 
Der bliver trænet med sort-gule 
sikkerheds-nunchakuer, som er tilladt 
til træning og konkurrence.
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Padel - verdens sjoveste sport

Oplev den fantastiske sport padel, 
i Ballerup Padel Klub. Padel er den 
hurtigst voksende sport i Danmark. 

Padel er en ketchersport med bat og 
en bold, som har nogle træk fra både 
squash og tennis. Der er fire spillere 
på banen.

Vores fokus er, at du skal have det 
sjovt og få lyst til at spille mere, når 
dagen er slut. Der vil være lidt 
sponsorpræmier til vinderne.

Startdato 05/07/2021

Slutdato 09/07/2021

Tidspunkt 9.00-13.00
Dag/tidspunkt: Mandag, onsdag og
fredag kl 9-13 i uge 27.

Du kan tilmelde dig en, to eller alle 
tre dage.

Alder Fra 10 år og opefter

Mødested
Match Padel Ballerup, Telegrafvej 6, 
2750 Ballerup

Antal 24

Tilmeldingsfrist 21/06/2021

Medbring
En let frokost. Kom omklædt i sports-
tøj. Ballerup Padel Klub sørger for bat 
og bolde

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Ballerup Padel Klub

Arrangør/kontaktperson
Ole Jessen
oljedk@gmail.com
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Pigespejder for en dag

Startdato 05/08/2021

Slutdato 05/08/2021

Tidspunkt 9.00-16.00/17.00

Klassetrin
0.-3. klasse

Mødested
Madpakkehuset, Harrestrup Ådal

Antal 25

Tilmeldingsfrist 17/05/2021

Medbring
Madpakke og drikkedunk. 
Der er adgang til drikkevand ved 
Madpakkehuset, Harrestrupvej 18, 
2740 Skovlunde. Tøj efter vejret.

Deltagerbetaling 25 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
De grønne pigespejdere, 
Skovlunde gruppe

Arrangør/kontaktperson
Anette Juvald
anettejuvald@hotmail.dk

Pigespejdere er piger, der tør. Tør du? 
Knob og knuder, bålmad, lege, koder, 
klatre i træer, snitte, hygge. Det er 
noget af det, vi laver til pigespejder. 

Hvilke aktiviteter vi laver afhænger af 
alderen på de piger, der melder sig, 
men der bliver helt sikkert bålmad, 
sjov, bevægelse og noget at tænke 
over.

Vi er ved madpakkehuset indtil kl 17, 
men der kan hentes fra kl. 16.
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Riffelskydning på 50 meter bane

Startdato 19/07/2021

Slutdato 21/07/2021

Tidspunkt 17.30 og 19.00

Alder 10 år og opefter

Mødested
Skyttehuset, Råmosevej 40, 
2750 Ballerup

Antal 10 
10 kl. 17.30 og 10 kl. 19

Tilmeldingsfrist 15/07/2021

Medbring
I skal bære praktisk tøj, der kan tåle 
at blive lidt beskidt, da I skal ligge på 
maven på et gummiunderlag.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Ballerup Skytteforening

Arrangør/kontaktperson
Bent Kruse
balskyt@live.dk

Vi skyder med rigtige rifler, og der vil 
derfor blive afholdt en kort instruktion 
i brugen af riflerne og i sikkerheds-
bestemmelserne, inden I selv får lov 
til at prøve. Vi skyder på elektroniske 
skiver, hvor skuddene bliver vist på 
en skærm. Efter skydningen printer vi 
resultaterne, som I får med hjem.

Skydning kræver ikke specielle fysiske
krav. Eneste forudsætning er, at du 
kan se skiven på 50 meters afstand. 
Hvis du fysisk ikke kan ligge ned er 
der mulighed for at sidde ved et bord.
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Selvforsvar for teenagepiger

Startdato 30/06/2021

Slutdato 30/06/2021

Tidspunkt 9.00-12.00

Alder Minimum 12 år

Mødested
Ballerup Kampsport Center, 
Tapeten, Magleparken 5, Ballerup

Antal 30

Tilmeldingsfrist 19/06/2021

Medbring
Leggins uden lynlås og t-shirt. 
Sports-BH uden kraftig lukning bagpå. 
Vi træner på bare fødder. Strømper 
eller indendørs sko er velkomne. 
Der er omklædningsrum med 
badefaciliteter.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus Thomsen
sommer@BallerupKampsport.dk

Vil du, kunne forsvare dig og føle dig 
mere tryg, når du fx går i byen?

Få en introduktion til vores effektive
selvforsvarsprogram, målrettet 
kvinder, for at kunne klare større og 
stærkere modstandere. Lær stående 
og liggende selvforsvarsteknikker, der 
kan anvendes i de situationer, som 
teenagepiger kan komme ud for.

Teknikkerne er fra gulvkampsystemet 
Brasiliansk Jiu-Jitsu og det effektive 
selvforsvarssystem Wing Tzun. 
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På campen får du undervisning 
af dygtige instruktører fra L.O.W. 
Skate Academy. L.O.W Skate 
Academy’s instruktører har den 
indstilling til undervisningen, at 
børnene kommer for at lære og 
forbedre sig, og ikke blot for at 
køre rundt.



Skatercamp
Seks dage i uge 26

Startdato 28/06/2021

Tilmeld dig skatercampen hele ugen 
eller enkelte dage.

Slutdato 03/07/2021

Tidspunkt 9.00-12.00

Klassetrin 4.-8. klasse

Mødested
Skaterbanen v/Baltorpplænen

Antal 30

Tilmeldingsfrist 21/06/2021

Medbring
Tøj der må blive beskidt og må få et hul 
eller to. Drikkedunk.Eget sikkerheds-
udstyr, hvis du har. Lørdag, drikkelse og 
madpakke.

Deltagerbetaling 75 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
L.O.W. Skate Academy ApS

Arrangør/kontaktperson
Jacob Juul Petersen
jacob@lowacademy.com

28.-29. juni. Skaterbanen på 
Baltorpplænen
Målgruppen vil primært være for 
begyndere, men alle er velkomne.

30. juni-1. juli. Skaterbanen 
v/Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7
Målgruppen er alle niveauer.

2. juli. Skaterbanen Lilletoften 100, 
v/Malmparken Station
Målgruppen er alle niveauer. 

Alle dage er fra kl. 9.00-12.00.

Ugen sluttes af med en konkurrence 
den 3. juli fra kl. 10.00-14.00
Konkurrencen vil foregå på Skater-
banen Lilletoften 100, v/Malmparken 
Station.

L.O.W. Skate Academy har alt udstyr - 
skateboard, løbehjul og rulleskøjter og 
ikke mindst beskyttelsesudstyr, som 
SKAL benyttes til aktiviteten. 

Hvis du selv har et skateboard, 
løbehjul og/eller rulleskøjter, er du 
velkommen til at tage dem med.
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Selvforsvar mod kniv

Startdato 29/06/2021

Slutdato 29/06/2021

Tidspunkt 14.00-16.00

Alder Minimum 11 år

Mødested
Ballerup Kampsport Center, Tapeten, 
Magleparken 5, Ballerup

Antal 30

Tilmeldingsfrist 19/06/2021

Medbring
Træningsbukser, t-shirt og indendørs 
sko. Der kan trænes med bare fødder. 
Der er omklædningsrum med 
badefaciliteter.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus Thomsen
sommer@BallerupKampsport.dk

Ender du i en situation, som du ikke 
kan løbe fra, er det en fordel at kunne 
selvforsvar mod kniv, hvilket du har 
mulighed for at lære i denne aktivitet.

Du bliver naturligvis ikke uovervinde-
lig efter få timers træning. Men du 
lærer nogle basale teknikker og får en 
introduktion til de mere avancerede, 
således at du får indblik i, hvad der 
virker, og hvad det kræver at afvæbne 
en modstander.
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Sommeraktiviteter på biblioteket

Startdato 26/06/2021

Slutdato 07/08/2021

Tidspunkt Bibliotekets åbningstid

Alder 3-15 år

Mødested
Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og 
Skovlunde Kulturhus

Antal Ubegrænset

Tilmeldingsfrist 07/08/2021

Medbring
Godt humør

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
Se Ballerup Bibliotekernes 
hjemmeside bib.ballerup.dk

Arrangør
Ballerup Bibliotekerne

Kontaktperson
Gerd Ehlers
aneh@balk.dk

I løbet af sommeren tilbyder Ballerup 
Bibliotekerne forskellige aktiviteter.  
Hold øje med Facebook og biblio-
tekets hjemmeside bib.ballerup.dk
for datoer på arrangementer som 
Bål & bøger, Quizzer på Kahoot, 
Biblioteket kommer kørende, foldning 
af silkeblomster, porcelænsmaling 
og meget andet.

De fleste arrangementer er gratis
Hvis nogle kræver betaling skriver 
vi det på Facebook eller bibliotekets 
hjemmeside.
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Sommerbogen 2021
Læs tre bøger og vind præmier

Startdato 11/06/2021

Slutdato 21/08/2021

Tidspunkt Bibliotekets åbningstid

Klassetrin 0.-9. klasse

Mødested
Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og 
Skovlunde Kulturhus

Antal Ubegrænset

Tilmeldingsfrist 21/08/2021

Medbring
Godt læsehumør

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
Ingen tilmelding - bare mød op

Arrangør
Ballerup Bibliotekerne

Kontaktperson
Gerd Ehlers
aneh@balk.dk

Lån tre bøger på biblioteket i Ballerup 
eller kulturhusene i Måløv og Skov-
lunde og hent samtidig en sommer-
bogsflyer med en læse-smiley.

•  Læs de tre bøger
•  Aflever din læse-smiley på 
 biblioteket/i kulturhusene
•  Du får en bog som gave
•  Du er også med i lodtrækningen
 om seje præmier
•  Boggaver uddeles først fra 
 den 1. juli
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Sommerlejr med FDF Skovlunde

Startdato 10/07/2021

Slutdato 16/07/2021

Tidspunkt 9.00-17.00

Alder 5-15 år

Mødested
Lundebjerggårdsvej 3B
2740 Skovlunde

Antal 15

Tilmeldingsfrist 02/06/2021

Medbring
Almindeligt udstyr til en uge såsom 
sovepose, varmt tøj mm. 
Når lejren nærmer sig, vil der blive 
udsendt oplysninger om pakkeliste, 
mødested med mm.

Deltagerbetaling 1.100 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
FDF Skovlunde

Arrangør/kontaktperson
Søren Rejkjær Svendsen
Rejkjaers@gmail.com

En sommerlejr med FDF Skovlunde 
er fyldt med sjov, leg, fællesskab, nye 
oplevelser og en masse spændende 
aktiviteter. I år skal vi til Sejerøbugten 
på en dejlig lejr med kort afstand til 
strand og skov. Vores tema for lejren 
er “jorden rundt”, vi skal derfor opleve 
lege fra fremmede lande, se løver fra 
Afrika og smage mad fra Nepal. 

Hvis du har nogle spørgsmål 
om lejren så skriv til 
kredsleder@fdf-skovlunde.dk
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Taekwondo

Startdato 29/06/2021

Slutdato 29/06/2021

Tidspunkt 9.00-10.30

Klassetrin 1.-4. klasse

Mødested
Ballerup Kampsport Center, 
Tapeten, Magleparken 5, 
2750 Ballerup

Antal 30

Tilmeldingsfrist 13/06/2021

Medbring
Træningsbukser og t-shirt. Ingen sko, 
da vi træner på bare fødder. 
Der er omklædningsrum med 
badefaciliteter.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus Thomsen
sommer@BallerupKampsport.dk

Er du frisk på at træne orientalsk 
kampkunst? Så har du nu mulighed 
for at prøve nogle af de mange ting, 
der trænes i taekwondo. 

Du kommer bl.a. til at træne spark og 
slag mod dummyer, frigørelsesteknik-
ker, kamp mod en makker samt 
flyvespark.

Du kommer til at bruge din krop på en 
anderledes, men sund måde imens 
dine motoriske færdigheder bliver 
styrket. 

De fleste teknikker vil blive indøvet via 
leg og sjove øvelser, så du kommer 
ikke til at kede dig.

Taekwondo styrker din selvtillid og 
giver disciplin samtidig med at du 
træner hele kroppen. 

Du lærer at forsvare dig selv mod 
overfald. Og du får nye venner, da 
træningen foregår sammen med 
andre på din egen alder.
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Tag på bondegårdsbesøg hos 
Bedstemor Ann

Startdato 05/08/2021

Slutdato 05/08/2021

Tidspunkt 8.00-16.00

Klassetrin 0.-3. klasse

Mødested
Ballerup Museum “Skolestuen”, 
Pederstrupvej 51-53 i Ballerup

Antal 40

Tilmeldingsfrist 22/07/2021

Medbring
Madpakke

Deltagerbetaling 50 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Sted
Bedstemor Ann´s Bondegård ApS
bedstemorann.dk

Arrangør/kontaktperson
Center for Skoler, Institutioner og 
Kultur
Helle Jensen
hle@balk.dk

Er du helt vild med bondegårdsdyr 
– køer, grise, får, heste, høns, gæs, 
ænder, hunde og katte – så skal du 
tage med på bondegårdsbesøg.

Du kan være med til at fodre dyrene, 
og du kan få lov til at holde en kanin. 
Hvis du har lyst, kan du få en ridetur 
på en pony, som bliver trukket af en 
hjælper eller få en traktortur over 
marken. 

Afehntning i Pederstrup fra omkring 
kl. 15.00.



Tennis

Startdato 03/08/2021

Slutdato 06/08/2021

Tidspunkt 13.00-16.00

Alder 7 år og opefter

Mødested
Ballerup Tennisklub, Damgårdsparken, 
Parkvej 9A, 2750 Ballerup

Antal 60

Tilmeldingsfrist 29/07/2021

Medbring
Gummisko og træningstøj til udendørs 
brug.

Deltagerbetaling 30 kr.

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Foreningsnavn
Ballerup tennisklub

Arrangør/kontaktperson
Torben Mikalski
Torben.Michalski@dk.dsv.com

Udnyt chancen for at få en ketsjer 
i hånden. Cheftræneren og hans 
hjælpere står parat til at lære dig alt 
om tennisspillet.

Du får træning og instruktion – og du 
kommer til at spille både single- og 
doublekampe på det niveau, som 
passer dig. Når du trænger til en 
pause, er der gratis saftevand i klub-
huset.

Dag/tidspunkt: Mandag, onsdag og 
fredag kl 13-16 i uge 31.
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Vævning og leg med garn

Startdato 28/06/2021

Slutdato 02/07/2021

Tidspunkt 10.00-14.00

Klassetrin 0.-3. klasse

Mødested
Brydegården, Kratvej 9, 2760 Måløv

Antal 8

Tilmeldingsfrist 10/06/2021

Medbring
Madpakke. Vævekredsen sørger for 
frugt og saft.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Ballerup Vævekreds

Arrangør/kontaktperson
Karen Ramskov Pedersen
karen.ramskov@gmail.com

Du kan væve et lille kludetæppe på 
en rigtig væv. Væve bånd til armbånd, 
bogmærke og nøglering på en 
båndvæv.

Flette fine bånd til armbånd og nøgle-
ring. Lave personlige postkort med 
garn og perler.

Fredag eftermiddag holder vi udstilling 
med kaffe/saft og kage for forældre og 
bedsteforældre.



Wing Tzun og Brasiliansk 
Jiu-Jitsu

Startdato 30/06/2021

Slutdato 30/06/2021

Tidspunkt 13.30-16.00

Alder Minimum 11 år

Mødested
Ballerup Kampsport Center, 
Tapeten, Magleparken 5, Ballerup

Antal 30

Tilmeldingsfrist 13/06/2021

Medbring
Træningsbukser, t-shirt og indendørs 
sko. Der kan trænes med bare fødder. 
Der er omklædningsrum med 
badefaciliteter.

Deltagerbetaling Gratis

Tilmelding
ballerup.dk/sommerferie

Forening
Ballerup Kampsport Center

Arrangør/kontaktperson
Claus Thomsen
sommer@BallerupKampsport.dk

Wing Tzun og Brasiliansk Jiu-Jitsu er 
for både piger og drenge som vil være 
adskilt under de fleste trænings-
øvelser. Siges at være verdens mest 
effektive systemer til henholdsvis 
stående og liggende selvforsvar.

Wing Tzun er kendt fra flere film om 
kungfu-legenden Ip Man, der bl.a. 
underviste Bruce Lee. Brasiliansk 
Jiu-Jitsu er udviklet til at kunne klare 
større og stærkere modstandere med 
bl.a. armlåse og stranguleringer.
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Noter:



Praktiske oplysninger

Sommerferieaktiviteter er for skole-
børn, der bor i Ballerup Kommune. 

Aktiviteterne planlægges og afvikles 
af frivillige foreninger og institutioner
i Ballerup Kommune. Busturene 
planlægges af Center for Skoler, 
Institutioner og Kultur.

Tilmelding og betaling
Tilmelding til aktiviteterne sker på 
ballerup.dk/sommerferie, hvis ikke 
andet er nævnt i kataloget.

Tilmeldingen åbner mandag 
den 3. maj kl. 10.00.

Hvis der er betaling for aktiviteter 
fremgår prisen pr. deltager her i 
kataloget eller på 
ballerup.dk/sommerferie.

Hvis du ikke har mulighed for at betale 
elektronisk, kan du få hjælp i Borger-
service. Husk at bestille en tid, for at 
Borgerservice kan hjælpe dig.

Du kan bestille tid til Borgerservice 
online via ballerup.reservertid.nu 
eller ringe på tlf. 4477 2000 i tids-
rummet 09.00-12.00 mandag til 
onsdag og fredag. Torsdag er telefon-
tiden 09.00-17.00. 

Husk at medbringe dit Dankort.

Bemærk, at der på hvert hold kun kan 
være et begrænset antal deltagere.
Visse hold bliver hurtigt udsolgt. 

OBS
Hold med få tilmeldinger kan blive 
aflyst.

Af hensyn til aktiviteten er det vigtigt, 
at aldersgrænsen for det enkelte hold 
overholdes.

Forsikring
Deltagere i sommerferieaktiviteterne 
er ikke ulykkes-/ansvarsforsikret 
gennem Ballerup Kommune. Det er 
dit ansvar som forælder at sikre, at dit 
barn er dækket.  

Specielle hensyn
Hvis der er specielle hensyn, der skal 
tages til det enkelte barn, skal dette 
oplyses til Center for Skoler, Institu-
tioner og Kultur pr. tlf. 2913 5587 eller 
på kultur@balk.dk

Nærmere oplysning om sommer-
ferieaktiviteterne fås på tlf. 2913 5587.

God fornøjelse.

Ret til ændringer forbeholdes.



Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
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