
 
 

Välkommen på nordiskt sommarläger i 
Hillerød, Danmark! 

Från måndag 29.6 till lördag 4.7.2020 
11 – 14-åriga ungdomar från olika 

nordiska länder 
Glad samvaro, utflykter, spel, uteliv, 

sång… 
 
 

 

 

 

Välkommen till Hillerød, Danmark på nordiskt sommarläger! Lägret ordnas som 
vanligt i Danhostel Hillerød 29.6-4.7.2020 i samarbete med föreningarna 
Norden. Det finns plats för ca 90 ungdomar i åldern 11-14 från Finland, Sverige, 
Norge, Island, Färöarna, Grönland, Åland och värdlandet Danmark. Pohjola-
Norden har  15 platser till lägret. Vi fyller platserna i anmälningsordning, men i 
år bekräftar vi platserna först efter ansökningstidens utgång för att kunna 
prioritera dem, som söker med för första gången.  
 
Lägergården finns i ett naturskönt område vid skogar och sjöar. Det finns 
möjligheter till en massa uteaktiviteter, såsom att ro, spela petanque och olika 
bollspel på olika bollplan. Det finns även en bålplats och klätterställningar. 
Inomhus kan man bl.a. spela biljard, bordtennis, darts och olika bordspel.  
 
Under två dagar har vi specialaktiviteter, som man skall anmäla sig till på 
förhand. Aktiviteterna väljs på anmälningsblanketten.  
 
Vi kommer att besöka Frederiksborg slott samt Köpenhamn, med en 
kanalrundtur, shopping och Tivoli. Om vädret tillåter åker vi till stranden och 
sista kvällen kommer vi att ha en avskedsfest i lägergårdens diskotek.  
 
Deltagaravgiften är 400 euro per deltagare. I priset ingår flyg, transport i 
Danmark, program, kost och logi. Kom ihåg att ta egen reseförsäkring, även för 
bagage. 
 
Resan börjar och slutar på Helsingfors-Vanda flygplats. Gruppen träffas där på 
måndagen 29.6 kl. 10:00 (flyg AY953) och anländer tillbaka lördagen 4.7 kl. 
14:35 (AY966). Finska reseledare följer med gruppen och finns med under hela 
lägret.   
 
Anmälningsblanketten ifylls på www.pohjola-norden.fi senast 27.4.2020. Vi 
skickar ett meddelande med faktura till de valda deltagarnas vårdnadshavare 
under vecka 19. 
  
Frågor? Ta kontakt: marika.lindstrom@pohjola-
norden.fi eller 044 733 5771. 



 

Specialaktiviteterna 

Hinderbana och Frisbeegolf  

Tisdag kl. 9.30 – 16.30  

Hinderbana i trädens topp. Du kommer upp i träden med hjälp av 
repstegar. Du kommer från trä träd, via olika hinder och ner igen på en 
linbana. 
Det finns flera lika banor beroende på deltagares nivå. Här kan det också 
spelas frisbeegolf.  

Masterchef  

Tisdag och onsdag kl. 9.30 – 16.00  

Älskar du att laga mat, eller vill du få nya tips och receptidéer? Då ska du 
delta I denna aktivitet. Deltagarna ska bl.a. tillaga och förbereda middag 
till de övriga deltagare och inbjudna gäster på onsdag eftermiddag. I 
köket finns det en pedagogisk kock.  

Ponnyridning 

Onsdag 9.30 – 17.00  

Älskar du djur och natur? Då kan du gå på en härlig åktur I djurparken 
nära kullen, Kungens Lyngby. 
Turnén sker I en lugn takt där alla kan delta oavsett om du är nybörjare 
eller erfaren utövare. Vi sadlar upp hästar, klappar dem och njuter av 
dem innan vi tar en promenad i skogen. (Väderreservation) 

Mountainbike  

Onsdag kl. 9.30 – 16.00  

Prova en tur med Mountainbike. Mountain biking är ett roligt och 
effektivt sätt att träna samtidig när du får många roliga upplevelser i 
naturen. Denna aktivitet passar både för nya och erfarna deltagare.  

Simhall  

Onsdag kl. 9.30 – 16.00  

Vi besöker Hillerød simhall. I simhallen finns tre hoppbrädor på 1, 3 och 
5 meters höjd samt tre rutschbanor.  

 


