
    

SPORTSDAGE   
I BØRNETERAPIEN 
 

Går du og drømmer om at gå til en bestemt fritidsaktivitet, så 
kommer her tilbuddet om at deltage i sportsdage i 
Børneterapien. Hver dag afholder vi 2 forskellige 
sportsaktiviteter. Nogle af disse aktiviteter kunne måske have 
din interesse.  
 
Sportsdagene foregår mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i uge 26. Aktiviteterne 

er delt op i formiddags- og eftermiddagsmoduler fra kl. 8.30-11 og fra kl. 12-

14.30, du kan tilmelde dig op til 4 forskellige aktiviteter, som du kunne tænke dig 

at dyrke i fritiden.  

 

Sportsdagenes aktiviteter er en smagsprøve på de forskellige sportsgrene, som 

varetages af Børneterapiens terapeuter. Der vil blive udleveret links til klubber, 

hvor man kan dyrke sporten i fritiden. 

 

Du skal kunne klare dig selv uden din mor eller far, men derudover er alle 

velkomne. Dog er forældre velkomne til forældre/barn gymnastik samt 

hjælpere/støtter til de børn som har dette. 

Husk tøj som passer til at dyrke sport både ude og inde alt efter valgte aktivitet. 

 

Hvis du er med til både formiddags- og eftermiddagsaktivitet samme dag, skal du 

selv have madpakke med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine forældre skal selv kunne bringe og hente dig til sportsdagene.  

Mandag starter og slutter formiddagsaktiviteten på Gentofte Sportspark.  

 

Vi håber, at du synes, at det lyder sjovt og spændende. Du kan tilmelde dig den 

eller de sportsaktiviteter, du ønsker på mail til din terapeut. Hvis du er i tvivl om, 

hvilke aktiviteter du skal vælge, kan du snakke med dine terapeuter i 

Børneterapien. 

 
Venlig hilsen terapeuterne i Børneterapien 
 

  Sportsaktiviteter 

DAG PÅ HJUL 
RULLESKØJTER, LØBEHJUL OG 
SKATEBOARD 
Hvornår: Mandag formiddag 

Hvor: Jægersborg Skatepark 

ved Gentofte Stadion 

 

Kampsport 
Hvornår: Mandag eftermiddag 

Hvor: Bank-Mikkelsens Vej 2 

 

Parkour, Gymnastik  
FORÆLDRE/BARN GYMNASTIK 

Hvornår: Tirsdag formiddag 

Hvor: Bank-Mikkelsens Vej 2 

 

Dans 
Hvornår: Tirsdag eftermiddag 

Hvor: Bank-Mikkelsens Vej 2 

 

Floorball og basket 

Hvornår: onsdag formiddag 

Hvor: Bank-Mikkelsens Vej 2 

 

Fodbold 
Hvornår: Onsdag eftermiddag 

Hvor: Bank-Mikkelsens Vej 2 

 

Rollespil 
Hvornår: Torsdag formiddag 

Hvor: Bank-Mikkelsens Vej 2 

 

Spejder 

Hvornår: Torsdag eftermiddag 

Hvor: Bank-Mikkelsens Vej 2 

 

Tilmelding senest d. 8. juni 

 

 

 

 
 

 


