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Har du en god ide?Har du en god ide?

Her i brochuren kan du se, hvad vi planlægger– men vi kan også 1000 andre ting. 
Der er enormt meget, vi gerne vil lave sammen med dig og andre unge. Har DU 
eller I en god ide til en eller anden aktivitet – så hiv fat i os – meget tit kan vi 
finde en løsning sammen.

Ring 99172092 eller skriv direkte til Ungdomsskolens leder,  Søren Ottosen - 
sott@thisted.dk



FØRST ALT DET PRAKTISKE...FØRST ALT DET PRAKTISKE...

TILMELDING
Mange af vores aktiviteter kræver tilmel-
ding. Det gør du via vores hjemmeside: 
www.ungthisted.dk. 

ER DU OPTAGET PÅ HOLD?
Du får besked via SMS, om der er plads 
på det/de hold, du har tilmeldt dig, så 
husk at tilmelde dig med et aktivt mobil-
nummer. 

PRIS FOR DELTAGELSE
Se det enkelte hold. De fleste hold/akti-
viteter er gratis.

BETALING
Hvis der er betaling, betaler du ved til-
melding på www.ungthisted.dk. Der kan
betales via betalingskort. 

AFBUD
Din betaling refunderes, hvis du melder 
afbud senest 3 dage før holdstart/akti-
vitet.

HVIS HOLDET IKKE BLIVER TIL 
NOGET
Hold, der ikke har nok tilmeldinger, op-
rettes ikke. Hvis vi aflyser en aktivitetet, 
refunderer vi naturligvis din betaling.

TRANSPORT
I står selv for transport til og fra fritids-
aktiviteter på Ungdomsskolen. Ved stu-
dieture og lignende arrangerer vi fælles 
buskørsel.

FOTOGRAFERING OG OFFENT-
LIGGØRELSE
Vi bruger billeder af børn/unge i vores 
flyers, på plakater, Facebook m.m. Øn-
sker du som forældre, eller værge ikke, 
at vi tager billeder af dit barn med dette 
formål, så giv os besked.

HVAD ER FRITIDSAKTIVITETER?
Fritidsaktiviteter administreres af Thisted 
Ungdomsskole og henvender sig til en 
bred aldersgruppe af børn og unge. Se 
aldersgrænser ud for aktivitetsbeskrivel-
serne inde i hæftet.



FRITIDSUNDERVISNINGFRITIDSUNDERVISNING
ÅBENT HUSÅBENT HUS
FRITIDSMESSEFRITIDSMESSE

Ungdomsskolen i Thisted holder åbent hus for alle! 
Sæsonen i Ungdomsskolen skal slås i gang, og det betyder, at det er blevet tid til, 
at UNGDOMSSKOLEN fortæller om alt det, vi kan og gerne vil. 
 
Vi indretter aftenen som en ”aktivitetsmesse”, hvor du kan gå rundt og se en 
masse forskellige fritidsmuligheder og tale med udbyderne. Det er en fantastisk 
mulighed.
 
Du kan høre mere om: knallertundervisning, jagtundervisning, ungdomsklubben, 
dykning, skating, parkour, e-sport, skitur, gokart, glaskunst, Vigsø, Berlin, outdoor 
kursus, Las Vegas Ungdomsfest, sommerlejr i Norge, tie-dye og meget mere…
 
Det bliver en aften med rig mulighed for at stille spørgsmål, kigge, afprøve og ikke 
mindst deltage i én af de mange aktiviteter der løber af stablen denne fantastiske 
aften! Prøv: FIFA turnering, el-gokart, pool, sumodragter, sangboksen og meget 
mere.
 
Snyd ikke dig selv for denne oplevelse! Tag din nabo, genbo, far, mor, søster, bror, 
bedstefar, mormor osv. med… det er for alle!!
 
Vi ses til en god aften i Ungdomsskolen!

Sted:  Gymnastiksalen ved Borgercenteret
Tid:  Onsdag den 24. august kl. 19.00 – 21.00
Alle er velkomne



LAS  VEGAS - COLD HAWAIILAS  VEGAS - COLD HAWAII
UNGDOMSFESTUNGDOMSFEST

Velkommen til Las Vegas/Cold Hawaii

Fredag d. 7. oktober 16.30 til 22.00

Der er ingen tvivl om, at det vil blive en forrygende dag, når ungdomsskolen og 
Østre Skole åbner dørene til ”5½ timer i LAS VEGAS”!! Historien er følgende: 

Du har indløst billet til spille- & showbyen Las Vegas, hvor du straks ved ankom-
sten til bygrænsen bliver udstyret med 10.000 gode, ”amerikanske” dollars, som 
du så kan forsøge at muntre dig for i Las Vegas, spillebyen over alle! 
Gå en tur ned ad hovedgaden ”The Strip”, overalt ser du steder, som tilbyder dig 
chancen for at gøre din lykke og score kassen: kasino, kortspil, konkurrencer, quiz, 
væddemål, osv... Og hele tiden står „hajer”, plattenslagere, smukke damer/herrer 
og andet godtfolk klar til at gøre forsøget på at få dine dollars i lommerne! Efter 
en vild aften bliver din klasse måske „Årets Gamblere”?!? Men Las Vegas er andet 
end spil. Der vil også blive danset og en meget ”OLM” Rodeotyr står klar til at 
blive udfordret. 
Fra den 15. september vil du kunne læse aftenens sjove program på 
UNGTHISTED.DK

5½ timer i Las Vegas - Cold Hawaii - SÅDAN!!

Festen er alkohol- og røgfri.
Når man er kommet ind, kommer man først ud, når man skal hjem.
Der kan købes mad og drikke hele aftenen.

Sted:   Østre Skole
Hvornår:  Fredag d. 7. oktober 16.30 til 22.00
Tilmelding:  Senest 4. oktober. Der er 450 billetter, som fordeles efter ”først til  
  mølle”
Pris:        100 kr. 
fra   7.klasse. - 18 år.



KnallertkørekortKnallertkørekort
1. Ønsker du at køre på lille knallert, kan du 

tage knallertkørekort hos os.

2. Knallertkørekortet koster 900 kr. (dækker 
risikoforståelse, førstehjælp og undervis-
ning).

3. Du kan starte på undervisningen, når du er 
fyldt 14½ år.

4. Du skal tage risikoforståelse, som tager 4 
undervisningstimer. 

5. Du skal tage færdselsrelateret førstehjælp 
for unge knallertførere.

6. Knallertintro skal være gennemført, før du 
kan komme på teori/kørehold.

7. Der kræves 100% fremmøde til al under-
visning.

8. Du skal afsætte 3-4 uger til at få et knal-
lertkørekort.

9. Du tilmelder dig KNALLERTINTRO via hjem-
mesiden (Knallertintro dækker den faglige 
undervisning i risikoforståelse og førstehjælp).        
Information om køreundervisning og 

       teori oplyses, når du kommer til risikoforståelse.

Find tid
spunkt fo

r Knallertkørekort

på Ungdomsskolens hjemmeside

UNGTHISTED.DK

KOM OG ”SPARK DÆK”KOM OG ”SPARK DÆK”

Kom og ”SE og HØR” om Knallertun-
dervisningen – helt uforpligtigende. 

Ved dette arrangement kommer du op til vores køre-
skole og hører om undervisningen, ser knallerterne og 
møder vores undervisere. Det er her du kan få svar på 
de fleste spørgsmål og få planlagt de første ”skridt” i 
din knallertundervisning.

Tag dine venner under armen og inviter MEGET gerne 
far og mor med til dette arrangement. Det bliver både 
sjovt og fyldt med informationer

Hvornår:  Torsdag - 1. september 16.00 til 18.00
Hvor.   Køreteknisk anlæg - Lerpyttevej
Tilmelding :  Ingen tilmelding - kom bare
Pris:        Gratis 
fra   14½ år.



PRØVERPRØVER
1. Du skal op til en teoretisk prøve, 

og når denne er bestået, skal 
du op til en praktisk køreprøve. 
Hvis du ikke består, skal du op til 
ny prøve. Det koster 230 kr.  at 
gå til en ny prøve.

2. Du skal medbringe et godkendt 
pasfoto til kørekortet.

3. Kørekortet sendes direkte til dig 
fra Borgerservice.

HVORNÅR?HVORNÅR?

Vores første kurser i Knallertkøre-
kort starter i starten af august 2022 
og fortsætter frem til midten af 
december – hvis vejret tillader det. Vi 
opretter flere kurser i løbet af efter-
året 2022 og foråret 2023. Hold dig 
orienteret på UNGTHISTED.DK om, 
hvornår der er kursus.

Der er 16 pladser på et kursus. Et 
kursus oprettes kun, hvis der er 
elever nok.

Find tid
spunkt fo

r Knallertkørekort

på Ungdomsskolens hjemmeside

UNGTHISTED.DK

UNDERVISNINGUNDERVISNING

1. Først deltager du i et risikofor-
ståelse- og i førstehjælpskursus.

2. Herefter kan du starte på køre-
undervisningen og den teoretiske 
undervisning.

3. Du skal møde op til de planlagte 
undervisningsdage, ellers kan 
du ikke blive indstillet til køre-
prøven. Du kan IKKE få fri fra 
undervisning, fordi du skal noget 
andet.

HVIS DU KØRER 

ULOVLIGT 

RISIKERER DU AT:

• miste retten til at køre knallert

• knallerten kan blive konfiskeret

• du kan få store bøder

• Personer under 18 år kan få udskudt 

tidspunktet for, hvornår de må tage 

kørekort til bil.

 U
N

D
E

RV
ISN

IN
G



Kommatering - Brush upKommatering - Brush up

Med dette kommakursus lærer du at sætte de rigtige 
kommaer. 
Kommaer er vildt uoverskuelige for nogle af os. I dette 
kursus er der hjælp at hente.
Du bliver introduceret for nogle få regler, som vil hjælpe 
dig rigtigt godt på vej.
2 gange med 45 minutter pr. gang
Max 16 elever
NETKURSUS 

Hvornår:  10 nov. 16.00 og 17. nov. 16.00
Tilmelding :  Senest 1. november
Pris:        Gratis 
fra   8.klasse.

Turboforløb - netkurserTurboforløb - netkurser

Nutids-r - Brush-upNutids-r - Brush-up
Det er et af de store problemer på dansk. Skal der -r 
på? Hedder det ’høre’ eller ’hører’? For man kan jo 
ikke HØRE forskel, man kan kun se forskel, når man 
skriver og læser. 
Du bliver introduceret for nogle få regler, som vil 
hjælpe dig rigtigt godt på vej.
2 gange med 45 minutter pr. gang
Max 16 elever
NETKURSUS

Hvornår:  9 .nov. 16.000 og 16. nov. 16.00
Tilmelding :  Senest 1. november 
Pris:        Gratis 
fra   8.klasse.
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Forstå opgavesættet i matematik  Forstå opgavesættet i matematik  
Brush-upBrush-up

Til skriftlig matematik er det helt afgørende, at man for-
står, hvad der står i opgaverne. Det lyder banalt – men 
mange har faktisk svært ved det.
Hvornår subtraherer man? Er X-aksen og 1. - aksen i et 
koordinatsystem det samme? Hvordan begrunder man et 
facit? Hvad er decimaler? Hvad er differencen? 
På dette kursus arbejder vi med at forstå, anvende og 
kommunikere om matematik. Vi ser på forskellige opgave-
sæt og øver os i dem.   

• 3 gange med 45 minutter pr. gang.  
• Max 12 elever
• NETKURSUS

Hvornår:  6. dec. 16.00, 7. dec 16.00 og 13. dec 16.00
Tilmelding :  Senest 20. november
Pris:        Gratis 
fra   9.klasse.

Sammensatte ord - Brush-upSammensatte ord - Brush-up

Derfor er det vigtigt at få tjek på de sammensatte ord.
Både fordi ”stavefejlen” får dit arbejde til at se fjollet 
ud, og fordi du faktisk forvirrer din læser, hvis du ikke 
har styr på det. Om man skriver ”mormorboller” eller 
”mormor boller” – kan give forskellig meninger.

Du bliver introduceret for nogle få regler, som vil 
hjælpe dig rigtigt godt på vej.
2 gange med 45 minutter pr.  gang
Max 16 elever
NETKURSUS

Hvornår:  22. nov. 16.000 og 29. nov. 16.00
Tilmelding :  Senest 5. november
Pris:        Gratis 
fra   8.klasse.



BOGKLUB ONLINEBOGKLUB ONLINE
Få et fantastisk online læsefællesskab! Vi 
læser de samme bøger og får gode snakke 
og diskussioner om de bedste Young Adult-, 
fantasy- og scifibøger. Hvis du ikke har så 
meget at sige, så er det okay. Jeres underviser 
har altid forberedt et spændende oplæg.

Holdet kører hver anden uge.

Hvor & Hvornår

Sted:   Internettet
Varrighed/Start: 8 gange - starter tors. den  
       27. oktober 16.00
Tilmelding :  Senest 8. oktober 
Pris:        Gratis 
fra   8.klasse.

FRITIDSUNDERVISNINGFRITIDSUNDERVISNING

JAGTTEGNJAGTTEGN

Er du naturinteresseret, og vil du gerne gå på jagt? 
Du kan tage jagttegn i Ungdomsskolen, hvis du mini-
mum fylder 16 i det år prøven tages, og hvis du har 
en ren straffeattest. (deltageralder max 18 år).

Vi gennemgår den teoretiske undervisning og sørger 
for, at du er klar til prøve. Består du prøven, har du 
jagttegn!

Pris kr. 500 til dækning af undervisning og undervis-
ningsmaterialer.

Yderligere skal påregnes 500-700 kr. til bøger, patro-
ner, jagtprøven mv.

Sted:   Tingstrup Skole
Tidspunkt:  Tirsdage ( fra midt november 2022   
  til først i april 2023)
Underviser:  Henrik L. Poulsen.

OBS: Du skal have et fungerende Mit-ID.



Fritidsaktiviteter i U
ngdom
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FITNESSKURSUSFITNESSKURSUS
Kom godt i gang med træning i motionscenter. Nu har du 
muligheden for at komme i gang med at træne i motions-
center, sammen med en instruktør, som lærer dig alt det 
grundlæggende. 10 gange træning, hvor du bliver klædt på til 
at fortsætte med at træne selv.

For kun 200 kr. får du:

-10 gange træning med instruktør (hele vejen)
- Oprettelse i Studie 7 med eget kort
- 1 måneds fri træning med opfølgning af samme instruktør

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at komme i gang 
med at træne. Vi klæder dig ordentligt på fra start, således at 
du selv kan fortsætte efter forløbet.
Træningen tilrettelægges til dig i forhold til dit mål, uanset 
om det handler om bare at komme  i gang med bevægel-
se, sundere livsstil, eller mere specifikke mål som vægttab, 
muskelopbygning osv.

Hvor & Hvornår

Sted:   Studie 7 - Thisted
Hvornår:  2 dage om ugen i 5 uger - opstart uge 40
     mandage og torsdage kl. 18.00 til 20.00
Instruktør:  Mikkel Gedebjerg 
Tilmelding :  Senest 30. september 
Pris:       200 
fra   7.klasse.



BATIK ELLER TIE DYEBATIK ELLER TIE DYE

Du skal lære at bruge en særlig teknik, der hedder batik 
(nogen kalder det tie dye). Det går ud på, at du snører 
stoffet sammen, inden du dypper det i farve. 
Resultatet bliver flot og med forskellige mønstre.
Vi har t-shirts og muleposer til dig, som du kan bruge, 
men du er meget velkommen til at tage noget med 
hjemmefra. Det kunne være en bøllehat, et par sokker 
eller et par busker i let stof. Stoffet skal helst være helt 
lyst eller hvidt, for at resultatet bliver bedst.

Kursus 1 - Thisted onsdag 31.08 kl. 18.30-20.30
   onsdag 07.09 kl. 18.30-20.30
   onsdag 14.09 kl. 18.30-20.30

Kursus 2  - Hurup tirsdag 25.10 kl. 18.30-20.30
   tirsdag 01.11 kl. 18.30-20.30
   tirsdag 08.11 kl. 18.30-20.30

Alle kurser foregår i Thisted Klub eller Hurup Klub
Fra 5. klasse
Pris 50 kr 



GLASKUNST - KURSUSGLASKUNST - KURSUS
Du får et indblik i glassets fortryllende verden, og må-
den glasset forandrer sig med farver, metal og bræn-
ding. Det er en meget kreativ proces, hvor resultatet 
først viser sig til sidst, og ikke altid er som forventet.
Vi vil primært arbejde med vinduesglas på ophæng, 
fade og skåle, som du lærer, at skære ud og dekorere 
med glaspulver. Du får mulighed for at lave egne moti-
ver efter aftale med underviser. Det kan være forskel-
lige motiver, som f.eks. fisk, huse eller billeder af andre 
ting, som du holder af.

Et kursus tager 3 gange

Kursus 1 Hurup   tirsdag 27.09 kl. 18.30-20.30
    tirsdag 04.10 kl. 18.30-20.30
   tirsdag 11.10 kl. 18.30-20.30

Kursus 2 Hannæs torsdag 22.09 kl. 18.30-20.30
   torsdag 29.09 kl. 18.30-20.30
   torsdag 06.10 kl. 18.30-20.30

Kursus 3 - Thisted onsdag 28.09 kl. 18.30-20.30
   onsdag 05.10 kl. 18.30-20.30
   onsdag 12.10 kl. 18.30-20.30

Alle kurser foregår i klubberne i Thisted, Hannæs eller 
Hurup
Fra 5. klasse
Pris 100 kr + materialer (store ting).

LÆR AT LAVE BOLSJERLÆR AT LAVE BOLSJER

Ungdomsskolen tilbyder Bolsjekursus for begyndere, 
hvor man lærer at kunne lave bolsjer i både en og flere 
farver.  Der bliver arbejdet i små grupper på et forholds-
vis lille hold, så du får god kontakt med vores undervise-
re. Du skal regne med at få bolsjer med hjem. 

Kursus 1 - Thisted onsdag 28.09 kl. 18.30-20.30
   onsdag 05.10 kl. 18.30-20.30
   onsdag 12.10 kl. 18.30-20.30

Kursus 2 - Hannæs torsdag 22.09 kl. 18.30-20.30
   torsdag 29.09 kl. 18.30-20.30
   torsdag 06.10 kl. 18.30-20.30

Kursus 3 - Hurup tirsdag 27.09 kl. 18.30-20.30
    tirsdag 04.10 kl. 18.30-20.30
   tirsdag 11.10 kl. 18.30-20.30 
  

Alle kurser foregår i klubberne i Thisted, Hannæs eller 
Hurup
Fra 5. klasse
Pris 100 kr.

Fritidsaktiviteter i U
ngdom

sskolen



TRÆKLATRINGTRÆKLATRING

På begynderkurset lærer du det grundlæggende inden 
for træklatring. Du vil lære om klatregrej, grundlæggende 
rebteknikker, samt hvilke træer, der er gode at klatre i. Det 
meste af kurset vil være af praktisk karakter, hvor vi træ-
ner ude i træerne. Undervisningen er tilrettelagt, således 
at indholdet lever op til Klatresamrådets norm for begyn-
derkurser i træklatring. Efter kurset vil du og din makker 
kunne klatre sammen derhjemme på egen hånd. 

Hvor & Hvornår

Hvor:   Kronborg Plantage - Thisted
Hvem:   10-14 år
Hvornår:   opstart tirsdag 13. september 15.30 – 17.00
  Herefter 5 tirsdage
Tilmelding  senest 5. september
Pris:   200

FLYVNING FLYVNING 

Vi klæder dig godt på, hvis du på et senere tidspunkt vil 
tage et privatflyvercertifikat.
Undervisningen består af en teoretisk og en praktisk del. 
At tage privatflyvecertifikat kræver normalt mange timers 
teori og flyvning. Derfor er undervisningen en smagsprøve 
på at tage flycertifikat. Du lærer fx om:
Aerodynamik - Flykendskab - Meteorologi (vind og vejr)
Navigation - Menneskelig ydeevne og begrænsninger
Den praktiske del af valgfaget er en flyvetur sammen med 
en rigtig pilot, og det er piloten, der styrer maskinen.

Hvor & Hvornår

Hvor:   Tved Lufthavn - Thisted
Hvem:   8. klasse til 18 år max 12 personer
Hvornår:   Tirsdag 13 september - herefter 5 tirsdage
Tilmelding  senest 1. september
Pris:   400



 Fritidsundervisning

FÆLLESDAG IFÆLLESDAG I
AKTIVITETSPARKENAKTIVITETSPARKEN

På denne dag kan du hygge dig med dine kammerater om-
kring nogle sjove og ret fantastiske aktiviteter – fodbold-
golf, discgolf, minigolf, parkgolf, fodtennis og meget mere.
Aktiviteterne er selvinstruerende, og du vælger selv, hvad 
du vil lave. Ungdomsskolens personale hjælper dig i gang 
med aktiviteter – hvis du har brug for hjælp.
I madpakkehuset sørger vi for en varm pølse til frokost og 
varm kakao senere.
Du skal selv sørge for transport.

Hvor & Hvornår

Hvor:   Langbjerggaard
Hvem:   13-17 år
Hvornår:   lørdag 1. oktober 11.00 – 15.00
Tilmelding  senest 28. september
Pris:   60

LÆR AT BYGGE LÆR AT BYGGE 
EL-BILEL-BIL

Vi hjælper hinanden med at lave et chassis. Du lærer om 
værktøj, at lodde kabler og om at forbinde motorer med 
strømstyringer. Du får indblik i volt og watt og en fornem-
melse af, hvordan dette har noget med heste-kræfter at 
gøre.
Vi prøvekører elbilerne på Gokartbanen.

Hvor & Hvornår

Hvor:   Gokartbanen i Nors
Hvem:   10-14 år
Hvornår:   opstart onsdag 26. oktober 14.30 – 16.00
  Herefter 5 onsdage
Tilmelding  senest 13. oktober
Pris:   125

Fritidsaktiviteter i U
ngdom
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PRØV AT DYKKEPRØV AT DYKKE

På Ungdomsskolens dykkerhold får du chancen for 
at begynde som sportsdykker på en god, billig og 
fornuftig måde.
 
Du lærer dykkerudstyret at kende og får undervis-
ning i de grundlæggende teknikker, så du kan dykke 
på en sikker måde.
Til dykning dykker vi både med snorkel og SCUBA 
(lufttank) , og vi bliver forberedt på at tage certifikat.
Du får dykker-instruktionsbogen, som derefter er 
din.
 
Få muligheden for at afprøve en anderledes og sjov 
sport! Og få tilmed et dykkercertifikat, der giver dig 
adgang til de mere end 70 % af kloden, der er dæk-
ket af vand!
Et dykkercertifikat åbner døren for en masse spæn-
dende og utrolige oplevelser overalt i verden og 
gælder resten af livet!
 
På holdet får du derudover en masse sjove-, og 
hyggelige eftermiddage i Snedsted Svømmehal med 
kammerater, hvor vi leger med udstyr, pjasker og 
blæser bobler fra bunden af bassinet! Vi laver selv-
følgelig nogle øvelser med udstyret, så man bliver en 
god, komfortabel dykker, der kender de nødvendige 
sikkerhedsprocedurer, men vi laver også en masse 
spas – som netop at lære at puste bobleringe, slå 
kolbøtter eller hænge på hovedet midt i vandet.

Hvor & Hvornår

Hvor:   Snedsted Svømmehal
Hvem:   14 - 18 år
Hvornår:   opstart onsdag 9. november 
  16.00 - 18.00 -herefter 5 onsdage
Tilmelding  senest 24. oktober
Pris:   500

GIRLS DAY OUTGIRLS DAY OUT

Brug en lørdag fra 09.00 - 15.00 på DIG - DIT 
SMUKKE UDSEENDE - DINE VENINDER.

Girls Day Out i Thisted Ungdomsskole minder 
lidt om en ”Beauty Camp”. Det er en unik op-
levelse, som du sent vil glemme. Dagen handler 
om mere end bare make-up, håropsætning og 
flotte negle.  Den stil vi vælger, når vi sætter hår, 
vælger tøj og tager ”selfies” handler om vores 
identitet. Derfor bliver tøj, hår og style noget 
som understreger hvem og hvad vi står for.
På Girls Day Out møder du:
Personer som kan arrangere hår. Personer der 
er eksperter i negle. Livsstils-entusiaster. Foto-
grafer og måske en ”youtuber”.

Gå ikke glip af dette - det bliver fantastisk...

Inkluderer frokost

Hvor:   Ungdomsskolen - Thisted klub
Hvem:   14 - 18 år
Hvornår:  Lørdag den 1. oktober
Tilmelding  senest 20. september
Pris:   50



Fritidsaktiviteter i U
ngdom

sskolen

Movie night  Kino - ThistedMovie night  Kino - Thisted

Halloween - Gysertema

Tag dine venner under armen og kom til dette fanta-
stiske arrangement. Vi ser film til langt ud på natten 
og spiser pizza. Det hele foregår i Kino Thisted! 
Medbring selv snacks og evt. din hovedpude. Vi sør-
ger for pizza og sodavand.

Hvor & Hvornår
Hvor:   Kino Thisted
Hvornår:  uge 44 - hold øje med hjemmesiden
  start ca. 17.00 - 01.00
Hvem :   fra 12 år 
Tilmelding: 14. oktober 
Pris:  100 kr.

Arrangeres i samarbejde med Thy Børne- og 
Ungdomsfilmklub.



E-SPORTE-SPORT

E-Party - ThistedE-Party - Thisted

E-party Thisted - det ultimative computerparty! Du skal ikke medbringe andet 
end dig selv og din sovepose. Vi har de bedste maskiner og selvfølgelig lækre 
gamerstole. Vi sørger også for lidt at spise undervejs oppe i klubben.  Husk: I 
e-sportslokalet spiser og drikker man ikke. Tilmeld dig hurtigt, vi har kun 20 plad-
ser. 
Vi holder ud til  på den anden side af midnat!
Så er det nu! Du skal vinde slaget ved tasterne! Hvem er årets sejeste nørd!

Hvor & Hvornår

Thisted e-sportslokalerne
Fredag   25. november 2022
Klokken  19.00 - 02.00
Tilmelding  14 november
Pris:   125 kr.  (inkluderer et let måltid)
fra 6. klasse.

E-Party - HurupE-Party - Hurup

E-partyHurup - ultimative computerparty! Du skal ikke medbringe andet end dig 
selv og din sovepose. Vi har de bedste maskiner og selvfølgelig lækre gamerstole. 
Vi sørger også for lidt at spise undervejs oppe i klubben.  Husk: I e-sportslokalet 
spiser og drikker man ikke. Tilmeld dig hurtigt, vi har kun 20 pladser. 
Vi holder ud til  på den anden side af midnat!
Så er det nu! Du skal vinde slaget ved tasterne! Hvem er årets sejeste nørd!

Hvor & Hvornår

Hurup e-sportslokalerne
Fredag   28. oktober. 2022
Klokken  19.00 - 02.00
Tilmelding  14 oktober
Pris:   125 kr.  (inkluderer et let måltid)
fra 6. klasse.



Gaming - HurupGaming - Hurup

Til Gaming får du lov at spille på Ungdomsskolens e-sportsmaski-
ner. Vores instruktør hjælper dig i gang med forskellige sjove spil. 

Hvor & Hvornår
Hurup klub/e-sportslokalerne
Fredage 16.00 - 18.30

Starter fredag den 30. 9 og 5 fredage frem
Tilmelding  ”først til mølle”
fra 5.klasse
100 kr.

Gaming - ThistedGaming - Thisted
Til Gaming får du lov at spille på Ungdomsskolens e-sportsmaski-
ner. Vores instruktør hjælper dig i gang med forskellige sjove spil. 

Hvor & Hvornår
Thisted klub/e-sportslokalerne
Onsdage 16.00 - 18.30

Starter onsdag den 28/9 og 5 onsdage frem.
Tilmelding ”først til mølle”
fra 5. klasse
100 kr.

Gaming - HanstholmGaming - Hanstholm

Til Gaming får du lov at spille på Ungdomsskolens e-sportsmaski-
ner. Vores instruktør hjælper dig i gang med forskellige sjove spil. 

Hvor & Hvornår
Hanstholm klub/e-sportslokalerne
Torsdage 16.00 - 18.30

Starter  torsdag den 15.09 og 5 torsdage frem
Tilmelding ”først til mølle”
fra 5. klasse
100 kr.

Tilmelding på

ungthisted.dk

Fritidsaktiviteter i U
ngdom

sskolen



SKATE & PARKOURSKATE & PARKOUR

Familie-skate Familie-skate 

Børn under 10  år kan skate sammen 
med en voksen ledsager fra familien.

Sted:   Skatehallen
Tidspunkt:  Lørdage 11.00 - 13.00
Ingen tilmelding

Pris:  20 kr. pr person.
 3 personer eller derover 50 kr 
 for hele familien.

Alle skatere (både dem på boards,lø-
behjul og rulleskøjter) er velkomne i 
Thisted Skatehal.

Det er 900 kvadratmeter ægte gade-
stemning, når det er bedst. I lærer af 
hinanden og passer på hinanden. Fik vi 
sagt, at der er et kanon godt fællesskab 
blandt skaterne?

Hallen er udstyret med lys, toiletter, 
varme, musik og klubmedarbejdere, 
som udover at følge hallens rytme, 
også sælger sodavand. 

Entre for en enkelt aften koster kr. 20,- 
/halv sæson kr. 300,- /.

ALLE er velkomne i Skatehallen
Mandage 15.00 – 19.00
Tirsdag   15.00 – 19.00
Onsdag   15.00 – 19.00
Torsdag  15.00 – 19.00
Fredag   Lukket

Lørdag   11.00-13.00   
  (familie-skate)   
  13.00 – 16.00 
  (Almindeligt åbent)
Søndag   13.00 – 16.00

Vær opmærksom på, at Skatehallen har 
andre åbningstider i skoleferier. Hold 
dig opdateret på 
UNGTHISTED.DK.. Brugere af skate-
hallen skal være + 10 år. Gælder både 
medlemmer og gæster.

Xmas JAMXmas JAM
Skatekonkurrence Skatekonkurrence 

Denne event må du ikke gå glip af! 
Flere af landets bedste skatere mø-
des og konkurrerer i mange forskel-
lige teknikker, både på skateboard og 
løbehjul. Der bliver også god tid til 
hygge.

Sted:   Skatehallen
Tidspunkt:  December 2022
Se hjemmeside & Skatehallens facebook-
side

Fede præmier

Pris: Gratis



SCOOT - SKOLESCOOT - SKOLE

Kører du løbehjul, men har du endnu ikke lært 
de fede tricks? 

Så er det her du skal være med.

En af Thisteds bedste aktive løbehjulskørere 
underviser og guider dig hen imod de basic 
tricks du gerne vil lære. Det kunne være:

Tailwhip
Barspin
Manuals
Fakie 
180

Det er alle nogle af de ting du får mulighed for 
at lære på Kurset!

På grund af stor interesse, kræver aktiviteten, 
at du tilmelder dig på hjemmesiden. Du kan 
altså ikke bare møde op i hallen og regne med 
at der er plads.

Er der interesse for endnu et kursus, fortsæt-
ter vi med 5 uger mere!

Sted:   Skatehallen
Hvornår  6 onsdage fra 16.00 -18.00
  Første gang  24. august  
  fra kl.16.00 - 18.00
Tilmelding  senest 19. august

Underviser:  Lauritz G. Lundby og Mikkel  
  Gedebjerg
Hvem:   fra 10 år
Pris:   60 kr.

Tricks over mure. Saltoer på 
jorden, fra rails og op ad væggen. 
Rullefald. 

Lyder det sejt, spændende og udfor-
drende? 
Så er dette hold lige noget for dig! 

På parkourholdet vil du med sikkerhed 
blive udfordret motorisk. 
Du får bl.a. mulighed for at lære saltoer, 
som f.eks. backflip og sideflip, 
men du lærer også de grundlæggende 

bevægelser, der åbner op for endnu fe-
dere tricks som castaway, pimpflip, kong 
gainer og swing gainer. 
De basale bevægelser indebærer at lære 
rullefald, komme over forhindringer og 
svinge i rails m.m. 

Undervisningen vil foregå i Thy hallens 
helt nye springcenter, 
med rådighed over railstativ, bløde 
redskaber, madrasser, trampoliner og 
skumgrav!

Sted:   Thyhallen/Spring- 
  hallen
Hvornår: Opstart mandag den 5.  
             september 15.00 - 17.00
  Kurset er 6 mandage

Underviser:  Mikkel Gedebjerg/ 
  Tristan Connelly

Hvem:   fra 10 år
Pris:   20 kr. pr. gang

Fritidsaktiviteter i U
ngdom

sskolen

Parkour i Thy Hallen/SpringcenteretParkour i Thy Hallen/Springcenteret



Skitur til ØstrigSkitur til Østrig

Er du til: fart - spænding - sol - bjerge - hygge 
og masser af sne. Så er Ungdomsskolens tur 
til Østrig i vinterferien lige noget for dig. Neu-
kirchen i Østrig er noget nær det perfekte 
rejsemål i forbindelse med skirejser for større 
grupper - af unge. Neukirchen ligger i Østrigs 
nationalpark ”Hohe Tauern” mellem Zell am 
See og Gerlos. Med sine ca. 40 km. pister er 
skiområdet i Neukirchen ikke Østrigs stør-
ste, men her er udfordringer for alle. Byen 
Neukirchen er en lille, hyggelig og traditionel 
østrigsk landsby, som ligger i en smuk dal lige 
nedenfor skiområdet. Skiliften befinder sig 
midt i byen, og løfter jer op til godt skiløb i 
området Skiarena Wildkogel.

Vi skal bo på Gasthof Venedigerhof, hotellet 
råder over 3 huse inkl. fælleshuset Venediger-
hof. Alle værelser er med bad/wc. Måltider 
indtages på Venedigerhof. Hotellet har fitness, 
bordtennis og andre indendørs aktivitetsmu-
ligheder . Sengelinned og håndklæder med-
bringes eller lejes på stedet. Hotellet har egen 
kælkebane og skøjtebane. Udstyr kan lejes på 
stedet. 6 dages tur med 4 skidage inkl. halv-
pension, skileje, liftkort og Europas
længste kælkebane for 4200 kr. - Det er billigt!

Hvornår  14.02.23 - 19.02.23
Hvem:  Fra 8. kl. til 18 år
Hvor:  Bustur til Østrig - Mødested 
Thisted 
Tilmelding  senest 26.  september (her  
  skal første rate på 1.200   
  betales)

Pris   4200

RejserRejser

Hyttetur til  NorgeHyttetur til  Norge
Er du til ungdomsliv, når det er mest 
frit? Natur- adventure -hygge og Nor-
ges skønne vildmark?
Her har du muligheden for at få en på 
opleveren i nordens alper. Det so-
ciale er i hovedsædet og der er gode 
muligheder for at prøve kræfter med 
klatring/rappelling,  kano på elven og 
vandreture i de naturskønne fjelde.
Vi skal bo i lækre 6 pers. lejligheder i 
Vrådal som ligger i et af de mest na-
turskønne områder i Norge.  Aktivits-
planen er fleksibel, så der er plads til 
hygge og samvær. Så uanset om du er 
til adventure/action, eller bare vil chille 
og hænge ud i lækre omgivelser med 
vennerne, så er det her et tilbud, du 
ikke vil gå glip af. Der er noget for alle.

Hvor:  VRÅDAL NORGE
Hvem: 14 - 18 år
Hvornår:  uge 31 2023
Tilmelding senest 1. november 22 
(Her skal første rate betales 300 kr)
Pris: 1985



R
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Berlin i påskenBerlin i påsken
Har du oplevet Berlin?

Vi tager til Berlin i påsken 2023. Oplev Berlin sammen med 
dine venner.

Berlin byder på et hav af seværdigheder og oplevelser. Du 
kan blandt andet se og opleve:

East side Gallery, Fjernsynstårnet, Alexanderplatz, Bran-
denburger Tor, Kurfürstendamm, Checkpoint Charlie, Stasi 
fængslet og meget, meget mere.

Det endelige program kommer på hjemmesiden.

Hvor:   Berlin
Hvem:   8. klasse - 18 år
Hvornår:   1. april til 5. april 2023
Tilmelding  senest 1. november (Her skal første  
  rate på 1.500 betales)
Pris:   3500



Kom og kør gokart! Mærk farten, sus afsted, og styr din 
racer sikkert gennem svingene. En fed oplevelse med fart 
på for alle unge med benzin i blodet.

Ungdomsskolen har 6-8 gokarts (udstyret med GPS tids-
tager system), som bliver flittigt brugt.
Da vi er på en aktiv motorbane, kan der forekomme æn-
dringer i tiderne. Tjek derfor altid vores hjemmeside

UNGTHISTED.DK

Husk varmt tøj hvis det bliver koldt i vejret. Hele aktivi-
teten foregår udendørs.

Du skal være fyldt 13 år.

GOKARTGOKART

Accept af risiko og Accept af risiko og 
ansvarsfraskrivelseansvarsfraskrivelse

Ungdomsskolen har haft gokartkørsel i mange år, 
hvor vi heldigvis ikke har erfaring med, at unge kom-
mer til skade. Vores flotte statistik i forhold til uheld 
skyldes, at vi passer godt på. Vores instruktører pri-
oriterer sikkerhed på motorbanen meget højt, da vi 
ikke er blinde for, at gokartkørsel kan være farligt. 
Unge skal derfor ved deltagelse i gokartkørsel, og i 
aktiviteter relateret til aktiviteten, være dækket ind 
under den unges egen ulykkes- og ansvarsforsikring, 
som kan dække, hvis uheldet er ude. Eleven bærer 
selv det fulde ansvar ved sin deltagelse i undervisnin-
gen, og Ungdomsskolen fraskriver sig derfor ethvert 
erstatningskrav og dermed erstatningsansvar, som 
eleven, forælder eller værge måtte ønske at pålægge 
Ungdomsskolen. Alle unge skal derfor medbringe en 
udfyldt tilladelse til Gokartkørsel, som hentes på 
UNGTHISTED.DK

Prøv at køre GOKARTPrøv at køre GOKART

Vi har nogle tider, hvor du helt frit og 
uden tilmelding kan prøve at køre 
gokart.

Vi kører hver mandag og onsdag ef-
termiddag 15.30 til 17.30. Holdet er 
naturligvis både for piger og drenge, 
så længe du er mellem 13 og 18 år

Man kan ikke forvente at kunne køre 
gokart hele tiden, men skiftes til at 
køre, og så er der jo også brug for 
et heppekor! Vi har 6-8 gokarts.  Alt 
efter, hvor mange der dukker op, reg-
ner vi med, at du kommer på banen i 
min. 3x5 minutter.

Vi kører ikke i Tved i vintersæ-
sonen, da dette er en udendørs-
bane.  Fra efterårsferien kører vi 
indendørs i Nors.  Tiderne er de 
samme.

Sted:   Gokartbanen -   
  Tved
Tidspunkt:  mandag 15.30 -   
  17.30
  onsdag  15.30 -   
  17.30

Underviser:  Hans Kanstrup
Pris   30 kr.

Husk

Underskreven ansvars- 

fraskrivelse til Gokartkørsel



GokartkørekortGokartkørekort

Hvis du er 10 -12 år, kan du tage et kørekort til 
GoKart. Når du har erhvervet dit kørekort,  kan 
du køre på vores almindelige hold for 13 år og 
op. 

Kurset strækker sig over minimum 3 onsdage. 
Du får først kørekortet, når du har vist, at du 
kan køre gokart på en god og sikker måde. 

 
Sted:   Gokartbanen - Tved

Hold 1
  start 17. august - 15.00-16.00
Hold 2
start   start 21. sept. - 15.00 -16.00

Underviser:  Hans Kanstrup 
Pris:   100 kr.

LeTved - LeMansLeTved - LeMans

LeTved er Ungdomsskolens helt 
egen udgave af det legendariske 
LeMans i Frankrig. Her gælder 
det om at køre i hold, så man er 
flere personer om en gokart. Pit-
stop er en væsentlig faktor om 
de vigtige sekunder, så man skal 
hurtigst muligt op af gokarten og 
skifte med ens makker!

Der er indlagt forskellige opgaver 
i konkurrencen. Holdet skal f.eks. 
skifte hjul på en gokart, besvare 
nogle spørgsmål om motoren og 
meget mere. Men uanset opga-
verne, så er det kørsel, der fylder 
mest.

Der er plads til 5 hold med max 
4-5 og min 3 personer på hvert 
hold. Du skal være mellem 13 og 
18 år eller have gokartkørekort 
for at deltage.

Sted:   Gokartbanen -  
  Tved
Tidspunkt:  onsdag 14. 
  september
  Kl. 17.30 - 20.00

Underviser:  Hans Kanstrup 
Tilmelding  1. september
Pris:   100 kr.

Fritidsaktiviteter i U
ngdom

sskolen



TURE & WEEKENDTURETURE & WEEKENDTURE

          Juletur Flensborg  Juletur Flensborg

I Ungdomsskolen kickstarter vi julemå-
neden med et besøg i den tyske havneby, 
Flensborg. Byen stråler af julelys, der er 
julemusik i gaderne, og der dufter af gran, 
honningkager og gløgg.

På turen får du mulighed for at få købt 
gaver til familie og venner, lære lidt om 
tyske juletraditioner og møde andre unge 
- måske din nye bedste ven?
 
Tag dine venner under armen og tilmeld 
jer juleturen til Flensborg. Du kan også 
roligt melde dig til, selvom du ikke kender 
andre, der skal med. Man lærer lynhurtigt 
hinanden at kende, og ingen kommer til 
at gå rundt alene.

OBS: HUSK, at du skal have et pas for at 
komme med.

Tidspunkt:   3. december 2022
  Opsamling fra forskellige  
  steder i Thisted Kommune.

  Turen starter lørdag  
  morgen og slutter  
  lørdag aften
Tilmelding:  Senest  5. november 2022 
  
Turleder : Søren Ottosen
Pris:   250 kr.

Fra   7. Klasse



        Ungdomsweekend i  VigsøUngdomsweekend i  Vigsø

Få en sjov weekend med 800-1000 
andre unge fra Midt - Vestjylland i Vigsø. 
En weekend, som giver dig nogle nye 
venskaber og styrker dem, du har. For 
alle unge mellem 8. klasse og 18 år. 

Man bor i hytter, og du kan selv vælge 
dine hyttekammerater. I medbringer selv 
mad.

Gå ind på vores webside 
UNGTHISTED.DK og læs hvordan i 
booker en hytte.

Aktiviteter: Karaoke, Discotek, ATV’ere, 
Fodbold, Lasergame, Kasino, Badeland, 
”Ungdomsgade” og meget, meget mere...

Tidspunkt:   23. -24. og 25. 
         september.
Tilmelding :  åbner 22. august  
  kl. 17.00.  Der er 250  
          billetter, som fordeles  
          efter ”først til mølle”
Turledere : Søren Ottosen
Pris:   500 kr.

Fra   8. klasse

Hurtig tilmelding

”først til mølle”

    Jesperhus for 7. klasse    Jesperhus for 7. klasse

Tag med Ungdomsskolen til Jesperhus! 
Her trykker vi den af sammen med ca. 
600 andre 7. klasser fra hele Midt- og 
Vestjylland.

Du bor i seksmandshytter sammen med 
dine kammerater. 
Gå ind på vores webside 
UNGTHISTED.DK og læs hvordan i 
booker en hytte.

Det er en weekend med hygge i hytterne, 
forskellige aktiviteter, værksteder, bade-

land og kæmpe diskotek. Lørdag aften er 
der stor pizzabuffet. Vi har sikret os 200 
pladser, så vær hurtigt ude og sikre dig en 
af dem (gerne sammen med nogle af dine 
venner og veninder).

Pris for hele weekenden er 500 kroner, 
der dækker transport, pizzabuffet og alle 
aktiviteter (andre måltider skal gruppen 
selv arrangere).

Tidspunkt:   27. 28. og 29. januar
Tilmelding:  åbner 8 december   
  kl. 17.00.  Der er 200  
  billetter, som fordeles  
  efter ”først til mølle”

Turledere : Søren Ottosen
Pris:   500 kr.

Kun 7. Klasse

Hurtig tilmelding

”først til m
ølle”
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Skatehallen Skatehallen 
Lerpyttervej
7700 Thisted

Hannæs UngdomsklubHannæs Ungdomsklub
Skolevej 4
7700 Frøstrup
Telefon 99172090 – 21127754

Hanstholm UngdomsklubHanstholm Ungdomsklub
Fyrvej 100
7730 Hanstholm 
Telefon - 99172088 - 29477301 

Hurup UngdomsklubHurup Ungdomsklub
Thyrasvej 1
7760 Hurup 
Telefon - 99172089 - 20343380 

Snedsted UngdomsklubSnedsted Ungdomsklub
Øster Allé 10
7752 Snedsted 
Telefon - 99172098 - 23497748 

Thisted UngdomsklubThisted Ungdomsklub
Skolegade 8a 1. sal
7700 Thisted 
Telefon - 99172095 - 20182741 

Ungdomsskolen KontoretUngdomsskolen Kontoret
Skolegade 8b 1. sal
7700 Thisted
Telefon - 99172092
Mail: ungdomsskolen@thisted.dk
Hjemmeside: ungthisted.dk

Kontorets åbningstider:
mandag til torsdag:  9.00 - 14.00
fredag  9.00 - 13.00


