2021 efterår

FØRST ALT DET
PRAKTISKE...
TILMELDING
Mange af vores aktiviteter kræver
tilmelding. 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 tilmeld dig med et
aktivt mobilnummer.
PRIS FOR DELTAGELSE
Se det enkelte hold. De fleste hold/
aktiviteter er gratis.
BETALING
Hvis der er betaling, betaler du ved
tilmelding på www.ungthisted.dk.
Der kan betales via Dankort, bankoverførsel til reg. Nr. 4784 og konto
nr. 0010646413 eller MobilePay nr.
977647. Husk at skrive navn, fødselsdato og aktivitetsnavn i beskedfeltet.
AFBUD
Din betaling refunderes, hvis du
melder afbud senest 3 dage før holdstart/aktivitet.
HVIS HOLDET IKKE BLIVER
TIL NOGET
Hold der ikke har nok tilmeldinger
oprettes ikke. Hvis vi aflyser en aktivitetet refunderer vi naturligvis din
betaling.
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TRANSPORT
I står selv for transport til og fra fritidsaktiviteter på Ungdomsskolen.Ved studieture og lignende arrangerer vi fælles
buskørsel.
FOTOGRAFERING OG OFFENTLIGGØRELSE
Vi bruger billede af børn/unge i vores
flyers, på plakater, Facebook mm. Ønsker
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 aktivitetsbeskrivelserne inde i hæftet..

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

Knallertkørekort
1. Ønsker du at køre på lille knallert kan
du tage knallertkørekort hos os.
2. Knallertkørekortet koster 900 kr.
(dækker risikoforståelse, førstehjælp og
undervisning).
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. Risikoforståelse og førstehjælp skal

være gennemført, før du kan komme på
teori/kørehold.
7. Der kræves 100% fremmøde til al
undervisning.
8. Du skal afsætte 3-4 uger til at få et
knallertkørekort.
9. Du tilmelder dig førstehjælp, risikoforståelsevia hjemmesiden. Det er dit eget
ansvar at tilmelde dig hold.
køreundervisning og teori oplyses
til risikoforståelse.
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UNDERVISNING
1. Først deltager du i et førstehjælpskursus og i risikoforståelse.
2. Herefter kan du starte på køreundervisningen og den teoretiske
undervisning.

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 kørekort.
3. Kørekortet sendes direkte til dig
fra Borgerservice.

HVORNÅR?
Vores første kurser i Knallertkørekort starter i starten af august 2021
og fortsætter frem til midten af
december – hvis vejret tillader det.Vi
opretter flere kurser i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022. 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.

UNDERVISNING

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

PRØVER

Turboforløb - netkurser

Kommatering - 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: 3. nov. 16.000 og 10. nov. 16.00
Tilmelding : Senest 15. oktober
Pris:
Gratis
fra 8..klasse.

Nutids 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: 4. nov. 16.000 og 11. nov. 16.00
Tilmelding : Senest 15. oktober
Pris:
Gratis
fra 8..klasse.

Sammensatte ord - Brush up

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 15. oktober
Pris:
Gratis
fra 8.klasse.

Til skriftlig matematik er det helt afgørende, at man
forstår 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
opgavesæt og øver os i dem.
•
•
•

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

Hvornår: 15. nov. 16.000, 22. nov 16.00 og 29. nov. 16.00
Tilmelding : Senest 15. oktober
Pris:
Gratis
fra 9.klasse.

UNDERVISNING

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 forvirre din læser, hvis du ikke
har styr på det. Om man skriver ”mormorboller” eller
”mormor boller” – kan give forskellig mening.

Forstå opgavesættet i matematik
Brush up

Uddannelse og livsstils - kurser
Mentaltræning
Du har sikkert hørt frasen “Du bliver, hvad du tænker”.
Dvs. tænker du, at du ikke kan finde ud af noget, så kan du
sikkert ikke. Eller hvis du tænker, at ingen kan lide dig, så er det
sikkert rigtigt. Eller hvis du føler dig stresset, så skal du nok ikke
lave så meget.
Det troede man engang, ligesom man troede, at jorden var flad.
Nu er vi blevet klogere.Vi ved nu, at jorden er rund og gennem
Adrian Wells 20 år lange forskning i den menneskelige psyke ved
vi også, at bare fordi vi tænker eller føler det, så behøver vi ikke
at gøre det til vores virkelig.
Ja, du læste rigtigt! Du bestemmer selv hvilke tanker, der skal
have din opmærksomhed og hermed skabe din virkelighed. Tanker er nemlig kun tanker og tanker kan kontrolleres. Hvis man
vel og mærke ved hvordan.
Det lærer du på dette kursus. Du finder ud af hvad tanker er
for en størrelse og du lærer hvordan du stopper en dårlig tanke og hvordan du giver plads for en god. Herudover så får du
en masse viden om og teknikker til hvordan du klarer dig godt
igennem livets udfordringer.
Hvor & Hvornår
Sted: aftales
Varrighed/Start :8 gange - starter tors. den 28. oktober 16.00
Tilmelding : Senest 8. oktober
Pris:
Gratis
fra 8..klasse.

Gruppevejledning Gruppevejledningv er et intensivt forløb med fokus på trivsel,
motivation og fællesskaber. MiLife Kend dig selv giver unge tro
på egne evner og løfter den unge personligt, socialt og fagligt.
Forløbet varer i alt ni uger og er for 12 unge fra 7.-9. klasse.
Høj involvering, legende aktiviteter og positiv energi er kendetegnende for kurset.

Et stærkt team fra KUI Thisted er koblet på forløbet og står
klar til at undervise, inspirere og vejlede de unge.
Dette kursus bliver udbudt i løbet af 2021
Når der er nok tilmeldte, så vil du blive kontaktet mht. tidspunkter.
Tilmeld dig kurset Milife
Hvem: 7. til 9. klasse
Pris Gratis
Hvornår - kommer senere

Uddannelse og livsstil

Et god samarbejde med forældre og skole er også en del af
forløbet.

Aktiviteter i Ungdomsklubben
Bål-mad
i
klubben

Har du en idé ?
Snak med os !
Tit kan det laves i klubben

Madlavning
i
klubben

”GAMER”
aften i
klubben

Vi kan lave 1000 ting i klubben. 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.
Snak med klublederen i din egen klub eller - ring 99172092
til Ungdomsskolens leder, Søren Ottosen
sott@thisted.dk

Udflugt
med
klubben

Hawaii
i
klubben

En nat
i klubben

Glaskunst
i klubben

Bagedyst
i
klubben

Tøsedag
i klubben

Aktiviteter i klubben

LAN-Party
i
klubben

FILMNAT
i
klubben

Rock
i
klubben

Fritidsundervisning

Lær at lave bolsjer

Glaskunst - kursus

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 forholdsvis lille hold, så du får god kontakt med vores undervisere. Du skal regne med at få bolsjer med hjem.

Du får et indblik i glassets fortryllende verden og måden glasset forandrer sig med farver, metal og brænding. Det er en meget kreativ proces, hvor resultatet
først viser sig til sidst og ikke altid er som forventet.

Kursus 1 mandag 23.08 kl. 18.30-21.00
Kursus 2 mandag 06.09 kl. 18.30-21.00
Kursus 3 mandag 20.09 kl. 18.30-21.00
Kursus 4 mandag 04.10 kl. 18.30-21.00
Kursus 5 mandag 11.10 kl. 18.30-21.00
Alle kurser foregår i Thisted klub
Fra 4. klasse
Pris 50 kr.

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 motiver efter aftale med underviser. Det kan være forskellige motiver, som feks. Fisk, huse eller billeder af andre
ting, som du holder af.
Et kursus tager 4 mandage
Kursus 1 mandag 25.10 - mandag 22.11
kl. 18.30-21.00
Kursus 2 mandag 29.11 - mandag 20.12
kl. 18.30-21.00
Alle kurser foregår i Thisted klub
Fra 5. klasse
Pris 100 kr + materialer (store ting).

Jagttegn

Lav dine egne flødeboller helt fra bunden, og dekorer
dem med chokolade og pynt.

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

Vi laver flødeboller med forskellige smagsvarianter,
og du vil lære om temperering i forhold til flødebolleskum og chokolade.
Kom og få nogle hyggelige og lærerige timer sammen
med andre unge mennesker.
Kursus 1 mandag 30.08 kl. 18.30-21.00
Kursus 2 mandag 13.09 kl. 18.30-21.00
Alle kurser foregår i Thisted klub
Fra 6. klasse
Pris 50 kr

Pris kr. 500 til dækning af undervisning og undervisningsmaterialer.
Yderligere skal påregnes 500-700 kr. til bøger, patroner, jagtprøven mv.
Sted: 		
Tidspunkt:
		
Underviser:

Tingstrup Skole
Tirsdage ( fra midt november 21
til først i april 22)
Henrik L Poulsen.

OBS: Du skal have et fungerende Nem-Id.

Fritidsundervisning

Flødeboller

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

e-Sport
E-Party - Thisted
E-party Thisted - det ultimative compurerparty! Du skal ikke medbringe andet
end dig selv og din sovepose.Vi har de bedste maskiner og selvfølgelig lækre
gamer-stole.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 hele natten!
Så er det nu, du skal vinde slaget ved tasterne. Hvem er årets sejeste nørd!
Hvor & Hvornår
Thisted e-sportslokalerne
Fredag 		
15. oktober. 2021
Klokken
20.00 - 08.30
Tilmelding
8. oktober
Pris: 		
75 kr. (inkluderer let måltid)
fra 6. klasse.

E-Party - Hurup

E-partyHurup - det ultimative compurerparty! Du skal ikke medbringe andet
end dig selv og din sovepose.Vi har de bedste maskiner og selvfølgelig lækre
gamer-stole.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 16 pladser.
Vi holder ud hele natten!
Så er det nu, du skal vinde slaget ved tasterne. Hvem er årets sejeste nørd!
Hvor & Hvornår
Thisted e-sportslokalerne
Fredag 		
29. oktober. 2021
Klokken
20.00 - 08.30
Tilmelding
14 oktober
Pris: 		
75 kr. (inkluderer let måltid)
fra 6. klasse.

Gaming - Thisted
Til Gaming får du lov at spille på Ungdomsskolens e-sportsmaskiner.Vores instruktør hjælper dig i gang med forskellige sjove spil.
Hvor & Hvornår
Thisted klub/e-sportslokalerne
Onsdage 16.00 - 18.30
Starter onsdag den 22/9 og 5 onsdage frem.
Tilmelding ”først til mølle”
fra 5. klasse
Gratis

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

Starter torsdag den 16.09 og 5 torsdage frem
Tilmelding ”først til mølle”
fra 5. klasse
Gratis

Gaming - Hurup
Til Gaming får du lov at spille på Ungdomsskolens e-sportsmaskiner.Vores instruktør hjælper dig i gang med forskellige sjove spil.
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Hvor & Hvornår
Hurup klub/e-sportslokalerne
Fredage 16.00 - 18.30
Starter fredag den 24. 9 og 5 fredage frem
Tilmelding ”først til mølle”
fra 5.klasse
Gratis

Fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen

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

Skatehallen

Alle skatere (både dem på boards,løbehjul og rulleskøjter) er velkomne i
Thisted Skatehal.
Det er 900 kvadratmeter ægte gadestemning, 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.

Xmas JAM
Skatekonkurrence
Denne event må du ikke gå glip af!
Flere af landets bedste skatere mødes og konkurrerer i mange forskellige teknikker, både på skateboard og
løbehjul. Der bliver også god tid til
hygge.
Sted: 		
Skatehallen
Tidspunkt:
December 2021
se hjemmeside & Skatehallens facebookside
Fede præmier
Pris: Gratis

Entre for enkelt aften koster kr. 20,- /
halv sæson kr. 300,- /.
ALLE er velkomne i Skatehallen
Mandag /
16:00 - 20:00
Tirsdag /
18:30 - 21:30
Onsdag /
16:00 - 20:00
Torsdag /
18:30 - 21:30
Lørdag /
13:00 - 16:00
Søndag /
13:00 - 16:00
Vær opmærksom på, at Skatehallen
har andre åbningstider i skoleferier.
Hold dig opdateret på
UNGTHISTED.DK.. Brugere af skatehallen skal være + 10 år. Gælder både
medlemmer og gæster.

Familie-skate
Børn under 10 år kan skate sammen
med en voksen ledsager fra familien.
Sted: 		
Skatehallen
Tidspunkt:
Lørdage 12.00 - 13.00
Ingen tilmelding
Pris:

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

Skateskolen kører torsdag 16:00 til
18:00, hvor man har Skatehallen for sig
selv. Der undervises i hold delt op efter
niveau af vores erfarne skate-undervisere. Det er muligt at låne skateboard
og beskyttelsesudstyr i hallen.
Skateskolens mantra –
1. At have det sjovt: I første omgang
handler skateskolen om glæden
ved at stå på skateboard.
2. At lære tips og tricks: Al begyndelse er svær. Dette gælder også, når
man skal lære de basale tricks på
skateboardet, som ollie, kickflip,
heelflip og boardslide.
3.

Fokus på at skate så meget som muligt.

4.

Socialt samvær. Skateboarding er
mere end at køre og lære tricks på
brættet, det handler i høj grad også
om at være sammen med andre
skatere. I Skateskolen har vi et harmonisk og åbent miljø, der giver plads
til alle deltagere.

Sted: 		
Skatehallen
Torsdag
16.00 - 18.00
Underviser: Mikkel Gedebjerg/
Tristan Connelly/Christian Sundstrøm
Hvem: 		
Pris: 		

fra 10 år
20 kr. pr. gang

Fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen

Skate-skolen 4x2 timer

Streetsporthallen

I Streetsportklubben Vilhelmsborg
handler det om at udfordre sig selv
og sin krop og udvikle sig både fysisk
og mentalt. Det kan du gøre på vores
indendørs Parkourbane, Klatrevæg, Trialbikespor eller på Pannabanen. Du kan
få undervisning, eller du kan træne frit.
Streetsportsklubben er åben hver mandag og torsdag fra 15.30 til 17.30.
Opstart i september - se hjemmeside.

Parkour

Sted: 		
Streetsportklubben
		Vilhelmsborg
Tidspunkt:
Mandage
		se hjemmeside
Underviser:
Tristan Cornelly
		Ungdomsskolen
Pris: 		
Gratis
Fra 10 år

Trial - Begynder
Balance, styrke og dristighed. Du lærer
at beherske trial-cyklen og oplever
hurtigt fremskridt.Vi cykler på banen
i hallen. Du kan låne cykler & sikkerhedsudstyr, og må gerne medbringe din
egen cykel & udstyr.
Sted: 		
Streetsportklubben
		Vilhelmsborg
Tidspunkt:
Sehjemmeside 		
Deltagelse:
10 til 18 år.
Tilmelding
ca. en uge før
		aktivitetstart
Underviser:
Personale fra
		Ungdomsskolen
Pris: 		
Gratis
Fra 10 år

Fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen

I begyndelsen af undervisningsforløbet vil der blive lagt vægt på de mest
basale bevægelser indenfor sporten.
Alle teknikker bliver nøje gennemgået. Der arbejdes både med balance
og motorik samt styrke.
Senere i forløbet bliver de deltagende
kreativt udfordret ved at de selv skal
sammensætte de lærte bevægelser
til længere lines. Der arbejdes også
med den enkeltes fysiske udvikling og
forbedring.
Deltagere i parkour-undervisningen
vil lære sporten bedre at kende ved
at arbejde med følgende:
• Måder at komme over forhindringer på (vaults som f.eks. step
through, dash, kong osv).
• Teknikker til de basale hop Pré,
strides, plyo)
• Løbe og klatre op ad vægge
(Wall-run, climb up, kip up)
• Forskellige former for swings i
bars (Start-swing, turn, underbar,
backswing)
• Forskellige lege Ninja, egg game,
chase tag)
• Balance og kropskontrol
• En lille smule styrketræning
• Og meget, meget mere!

Gokart
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
tidstager system), som bliver flittigt brugt.
Da vi er på en aktiv motorbane, kan der forekomme
ændringer i tiderne. Tjek derfor altid vores hjemmeside
UNGTHISTED.DK
Husk - varmt tøj hvis det bliver koldt i vejret. Hele
aktiviteten foregår udendørs.
Du skal være fyldt 13 år.

Accept af risiko og
ansvarsfraskrivelse
Ungdomsskolen har haft gokartkørsel i mange år,
hvor vi heldigvis ikke har erfaring med, at unge kommer til skade.Vores flotte statistik i forhold til uheld
skyldes, at vi passer godt på.Vores instruktører prioriterer 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 undervisningen, og Ungdomsskolen fraskriver sig derfor ethvert
erstatningskrav og dermed erstatningsansvar som
eleven, forældre eller værge måtte ønske at pålægge
Ungdomsskolen. Alle unge skal derfor medbringe en
udfyldt tilladelse til Gokartkørsel, som hentes på
UNGTHISTED.DK

Husk adelse til
en till
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Prøv 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 eftermiddag 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,

regner vi med, du kommer på banen
i min. 3x5 minutter.
Vi kører ikke i vintersæsonen.
Sted: 		
Tved
Tidspunkt:
17.30
		
17.30

Gokartbanen -

Underviser:
Pris 30 kr.

Hans Kanstrup

mandag 15.30 onsdag 15.30 -

Gokartkørekort
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 13år og op.
Kurset strækker sig over minimum 3 mandage.
Du får først kørekortet når du har vist, at du kan
køre Gokart på en god og sikker måde.

Sted: 		

Gokartbanen -Tved

Hold 1
starter 6. september - 14.30 -15.30
Hold 2
starter 27. september - 14.30 -15.30
Underviser:
Pris: 100 kr.

Hans Kanstrup

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. Pitstop er en væsentlig faktor om de vigtige
sekunder, så man skal hurtigst muligt op
af gokarten og skifte med ens makker!

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 for at deltage
Sted: 		
Tidspunkt:
Klokken

Gokartbanen -Tved
onsdag 8. september
12.30 - 17.00

Der er indlagt forskellige opgaver i konkurrencen. Holdet skal f.eks. skifte hjul på en
gokart, besvare nogle spørgsmål om motoren og meget mere.

Underviser:
Tilmelding
Pris: 100 kr.

Hans Kanstrup
1. september

Fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen

LeTved

Weekends & Studieture
Ungdomsweekend
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 hyttekamerater. I medbringer selv
mad.
Gå ind på vores webside
UNGTHISTED.DK og læs hvordan i
booker en hytte
Aktiviteter: Karaokee, Kæmpe Discotek,
ATV’ere, Fodbold, Lasergame, Kasino,
Badeland, ”Ungdomsgade” og meget
meget mere....

Tidspunkt:
24. -25. og 26.
		september.
Tilmelding
åbner 20. august
		
kl. 16.00. Der er 150
		
billetter, som fordeles
		
efter ”først til mølle”
Turledere :
Søren Ottosen
Pris: 		
450 kr.
Fra 8. klasse

elding
g tilm lle”
i
t
r
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H
til mø
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Tag med Ungdomsskolen til Jesperhus! Her
trykker vi den af sammen med ca. 600 andre 7.
klasser fra hele Midt- og Vestjylland.

Pris for hele weekenden er 450 kroner, der
dækker transport, Pizzabuffet og alle aktiviteter
(andre måltider skal gruppen selv arrangere).

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

Tidspunkt:
Tilmelding:
		
		
		

21. 22. og 23. januar
åbner 1.december 		
kl.16.00. Der er 200		
billetter,som fordeles 		
efter ”først til mølle”

Det er en weekend med hygge i hytterne, forskellige aktiviteter, værksteder, badeland og kæmpe
diskotek. Lørdag aften er der stor pizzabuffet.Vi
har sikret os 200 pladser, så vær hurtig ude og
sikre dig en af dem (gerne sammen med nogle af
dine venner og veninder).

Turledere :
Pris: 		

Søren Ottosen
450 kr.

Kun 7. Klasse

På tur med Ungdomsskolen

Jesperhus
for 7. klasse

elding
m
l
i
t
g
i
lle”
Hurt
til mø
t
s
r
ø
f
”

Skatehallen

Snedsted Ungdomsklub

Lerpyttervej
7700 Thisted

Øster Allé 10
7752 Snedsted
99172098 - 23497748

Streetsporthallen
Vilhelmsborgvej 10
7700 Thisted

Hannæs Ungdomsklub
Skolevej 4
7700 Frøstrup
Telefon 99172090 – 21127754

Hanstholm Ungdomsklub
Fyrvej 100
7730 Hanstholm
Telefon - 99172088 - 29477301

Hurup Ungdomsklub
Thyrasvej 1
7760 Hurup
99172089 - 20343380

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

Ungdomsskolen
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

