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–	du	er		
inviteret!	



Sportsweekend er weekend for dig, som er klar på at få sved på panden. Kom og 
bliv udfordret, få inspiration, energi, prøv nye sportsgrene og få også et indblik i 
idrættens verden. Vi har inviteret forskellige instruktører til at guide os igennem en 
tempofyldt og sjov weekend.

Sportsweekenden er for alle unge med sclerose fra 19 til og med 40 år. Du kan være 
med, uanset om du løber derud af, bruger stok eller sidder i kørestol. Egmont Høj-
skolen er en almen højskole, med stor fokus på tilgængelighed og gode handicapfor-
hold, så bare rolig, der skal nok blive taget god hånd om dig. 

I løbet af weekenden kan du blandt andet prøve kørestolsrugby, kajak, boksning, 
dans, aquafitness og mange andre spændende sportsgrene, som er beskrevet kort 
på næste side. 

Fredag aften sparker vi Sportsweekend i gang med kørestolsrugby, som er en intens, 
sjov og tempofyldt sportsgren, som er én af de mest populære indenfor handica-
pidrætten.

Sportsweekenden vil give dig en oplevelse af, du ikke er alene med sclerosen. At der 
også findes tilbud til dig som elsker at dyrke motion, eller dig som lige er begyndt 
at træne, og som elsker at udfordre sig selv med nye sportsgrene. Du kan forvente 
en weekend, hvor andre unge med sclerose og dygtige instruktører står klar med 
støtte, hygge og inspiration. 

Vi glæder os til at se dig!

Ungeudvalget – Scleroseforeningen.
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5	Aqua	fitness
Aqua Fitness er for dig, der godt kan lide 
at bevæge dig i vandet. Du er glad for den 
ekstra bevægelighed, varmen i vandet 
og muligheden for at styrke selv de små 
muskelgrupper. 

Vi løber, laver styrke- og smidighedstræ-
ning i hele bassinet til frisk musik. Der er 
mulighed for at træne hele kroppen og 
uden at belaste leddene.

5	Yoga
Føler du dig lidt stiv i leddene, er Yoga 
måske noget for dig? Der vil være fokus 
på smidighed, styrke, balance og afspæn-
dingsøvelser. Du behøver ikke medbringe 
din egen yogamåtte, da måtterne udlå-
nes af Egmont Højskolen.

5	Kørestolsrugby
Kørestolsrugby er en enestående idræt, 
der kombinerer elementer af basketball, 
håndbold og ishockey. Målet med spillet 
er at bære bolden over modstanderens 
mållinje. To hjul skal krydse mållinjen 
for at score et mål, og spilleren skal have 
kontrol med bolden når denne krydser 
mållinjen.

5	Klatring
Udfordre dig selv og nå til tops på klatre-
væggen. Erfaren instruktør fra Egmont 
Højskolen vil hjælpe og vejlede dig.

5	Styrketræning
I Egmont Højskolens store fitnessrum kan 
du slå dig løs blandt maskiner, vægt- 
stænger og balancebolde. På holdtræ-
ningen vil der blandt andet være fokus på 
mobilitetsøvelser og bindevæv, og hvad 
det præcis kan gøre for din krop.  

5	Zumba	og	crossdance
Zumba Fitness er for alle. En blanding 
af latinske danse, fitness og fest. Timen 
er bygget op efter intervaltræningsprin-
cippet, så du får det maksimale ud af din 
træning - helt uden at opdage det.

5	Havkajak
Kan du lide kombinationen af frisk 
havlugt og motion, så er havkajak ganske 
givet noget for dig. Bliv introduceret 
til padleteknikker og kajakverdenen. 
Egmont Højskolen udlåner kajakker og 
våddragt til dig.

Sportsaktiviteter på Sportsweekend
På denne side kan du kort læse et udpluk af de sportsaktiviteter, som du kan få lejlighed til at prøve i løbet af 
Sportsweekenden. Når du tilmelder dig, vælger du samtidig, de sportsaktiviteter som du gerne vil prøve.

Sportseksperter	og	erfarne	instruktører
Det er vigtigt for os, at du får den bedste oplevelse på Sportscampen, derfor har vi sikret os, at der til hver sportsaktivitet vil være en  
erfaren underviser eller instruktør. Mange af dem har selv sclerose eller har et stærkt kendskab til sclerose og/eller handicapverdenen.  
De er sammen med dig selv med til at gøre oplevelsen perfekt, og de vil gøre deres bedste for at hjælpe dig godt på vej.

AKTIVITETER



Pris
550 kr. per person som er inkl. 5x 
måltider, 2x overnatning, adgang til alle 
faciliteter og instruktører.

Indkvartering
I skal overnatte i hyggelige huse, som 
I skal dele sammen med 4-5 personer. 
Hvert hus, har et fuldt udstyret køkken 
i kombination med opholdsstue, entre 
med vaskemaskine og tørretumbler og 
to badeværelser. Husene indeholder to 
soverum med 2 senge i hver (i det store 
værelse er der loftslift og 2 hospitalssen-
ge) – endvidere er der i opholdsrummet 2 
sovesofaer med selvstændige sovebrikse.
Husene er udstyret med TV og WiFi samt 
brændeovn og en lille terrasse.

Læs mere om husene her: 
www.hou-seasport.com/?Priser_og_ 
info:Praktisk_info

Til hver soveplads findes dyne, hovedpude 
og rullemadras. Du er meget velkommen 

til at medbringe eget sengetøj og hånd-
klæde. Dog kan du også ved tilmelding 
bestille en linnedpakke for 125 kr. pr. sæt. 
En linnedpakke indeholder sengelinned 
til 1 seng samt et stort og et lille hånd-
klæde. Denne skal helst bestilles 10-14 
dage inden ankomstdato. 

Rengøring
Vores leje indeholder slutrengøring. Vi 
beder jer dog være opmærksomme på 
følgende ved afrejsen:

• at alt affald er fjernet.
•  at evt. lejet sengelinned og håndklæder 

lægges i en bunke i forstuen. Sengetøjet 
(dyner, puder, rullemadrasser) skal blive 
på sengene, men selvfølgelig ikke, hvis de 
skal vaskes. Så lægges de også i forstuen.

•  at alt service er vasket op og sat på 
plads i skabe/skuffer,

•  at service, møbler og sengetøj fra 
forskellige huse ikke blandes sammen i 
et hus, men kommer tilbage til det hus, 
hvor de kom fra. Det gælder også, hvis 
man har lånt ting og sager i Te-huset.

Måltider
Med i din pris er inkluderet sandwich fre-
dag, morgenmad, frokost og aftensmad 
lørdag samt morgenmad søndag. I Hou by, 
som ligger 1 km fra Egmont Højskolen er 
der et par cafeer ved havnen. Dagli’Brugsen 
ligger også tæt på havnen, hvor der er god 
mulighed for at proviantere, hvis du ved, 
at du har brug for et par mellemmåltider. 

Til måltiderne på Egmont Højskolen er 
vand og mælk til måltiderne inkluderet. 
Egne drikkevarer derudover må man 
gerne selv medbringe, da der ikke er mu-
lighed for at købe hverken øl eller vand. 

Pauser	og	afslapning
Der er indlagt en række pauser i pro-
grammet, men skulle du få brug for flere 
pauser, er der naturligvis mulighed for 
det. Du skal dog møde op til aktivitetspe-
rioden og melde fra, så instruktøren og de 
øvrige deltager ikke venter forgæves. 

Transport
Efter tilmeldingsfristen udsender vi en 
deltageroversigt. Så håber vi, at I sammen 
på kryds og tværs kan koordinere fælles 
transport. Hvis du kommer med offentlig 
transport, går der en bus (nr. 103) fra 
Odder station, som ligger ca. 10 km fra 
Egmont Højskolen. 

Tilmelding	og	betaling
Der er 40 pladser til Sportsweekenden. 
Du kan senest tilmelde dig 25. august 
2017. Først til mølle!

Tilmeld dig på: 
https://sclerose.nemtilmeld.dk/6/

Spørgsmål	og	svar
Har du spørgsmål til Sportsweekenden, 
så skriv til ungekonsulent Casper Lykke 
på: cly@scleroseforeningen.dk

Fredag den 1. til søndag den 3. september 2017
Egmont Højskolen, Villavej 25, 8300 Odder · www.egmont-hs.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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Fredag	den	1.	september

Kl. 17.00-19.00 Indkvartering

Kl. 19.00-19.45 Sandwich og information om weekenden

Kl. 20.00-21.30 Fælles træning – Kørestolsrugby

Kl. 21.30- Tak for i aften

Lørdag	den	2.	september

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad

Kl. 09.00-10.30 1. Aktivitetsperiode
 Vælg 1 af nedenstående aktiviteter:
 – Klatrevæg
 – Crossfit
 – Havkajak

Kl. 10.30-11.00 Pause

Kl. 11.00-12.30 2. Aktivitetsperiode
 Vælg 1 af nedenstående aktiviteter:
 – Spinning 
 – Havkajak
 – Boksetræning

Kl. 12.30-13.30 Frokost og pause

Kl. 13.30-14.30 Fælles foredrag med  
Franciska Vesterholm

Kl. 14.30-16.00 Dans med Sofie Kruuse, ambassadør  
og med i Vild med dans

Kl. 16.00-16.15 Pause og omklædning

Kl. 16.15-17.15 3. Aktivitetsperiode
 Vælg 1 af nedenstående aktiviteter:
 – Vandaerobic
 – Yoga
 – Almindelig svømning

Kl. 17.15-18.30 Pause

Kl. 18.30-19.30 Aftensmad

Kl. 19.30-21.00 Fri leg i hallen

Kl. 21.00- Tak for i aften

Søndag	den	3.	september

Kl. 08.00-09.30 Morgenmad/brunch

Kl. 09.30-11.00 4. Aktivitetsperiode
 Vælg 1 af nedenstående aktiviteter:
 – Crossfit
 – Zumba og crossdance
 – Havkajak

Kl. 11.00- Fælles afslutning

PROGRAM

Program – Sportsweekend
1.-3. september 2017 – Egmont Højskolen – Villavej 25, 8300 Odder
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