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Sommerens fedeste og sjoveste Taekwondo oplevelse er klar. 

 

Hwarang Rødovre Taekwondo Klub og Dansk Taekwondo Forbund er klar til at byde alle 

taekwondo glade børn, unge og voksne; velkommen til en uges sommerlejre med masser af 

aktiviteter!  

 

Sommerlejren vil i år have særligt fokus på børn og unge. Det er en fantastik mulighed for at 

fastholde og rekrutterer flere til vores dejlige sport, derfor er der også arbejdet hårdt på at 

kunne præsentere et særligt spændende program for denne målgruppe. For at kunne få så 

mange med som muligt, har Dansk Taekwondo forbund valgt at give et ekstra tilskud til børn 

og unge under 20 år. Tilskuddet er svarende til et helt års medlemskab og er allerede 

fratrukket billetprisen.  

 

Billetter 

 

Tilmeldingen til årets sommerlejre er allerede i gang! Billetterne købes online på følgende link 

https://fritidfordig.nemtilmeld.dk/296/ 

 

OBS OBS. Frem til d. 17. april er der ”early bird” på alle voksenbilletter!  

 

For at sikre, at alle deltagere på årets sommerlejre får præcis den ønskede billet, følger her en 

lille guide til, hvordan bestillingen foretages.  

Der er mulighed for at vælge fem grundbilletter – disse dækker den generelle deltagelse på 

sommerlejren som f.eks. træning og faciliteter.  

Billetterne er:  

• Dagsbilet m. træning  

• Ungbillet til hele ugen (DTaF medlem)  

• Voksenbillet til hele ugen 

• Nyt DTaF medlem  

• Ugebillet uden træning. 

  

Når grundbilletten er valgt, vil du nu have valgmulighed for ekstra tilføjelser. 

Det første og vigtigste er, hvor mange dage du ønsker mad. Der kan vælges følgende i forhold 

til madbestillinger: 

• Mad alle dage  

• Mad alle dage – HALAL 

• Mad en enkle dag - herefter vælges den konkrete dag  

• Mad en enkle dag - herefter vælges den konkrete dag – HALAL 

 
*Ønsker du at deltage i hele sommerlejren, men kun mad nogle dage så kontakt Tkdsommerlejr@gmail.com  

 

Når du har valgt, hvordan din mad skal være på sommerlejren, så har du to ekstra tilføjelser, 

som du også skal tage stilling til, om du vil have: 

• Strøm til opladning (ved din teltplads) 

• Overnatning på skolen 

 

Når du har taget beslutningen omkring din billet og de mulige tilvalg, er du nu klar til 

betalingen og den fedeste uge i sommeren!  
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Specielt om dagsbilletter og mad 

 

For de af jer der desværre ikke kan deltage i hele sommerlejren, er der muligfor at købe 

dagsbilletter og mad for en enkelt dag. Hvis det ønskes at deltage f.eks. to dage skal der 

købes to separate dagsbilletter og dertil hørende mad for de pågældende dage.   

  

 

Bestilling af billetter til grupper 

 

Skal du som klub eller familie bestille flere forskellige billetter, følger her en kort guide.  

 

Du skal som udgangspunkt igennem de samme trin, som ved bestilling til en enkelt person. 

Men da systemet ikke er så fleksibelt, skal bestillingen opdeles så de passer sammen.  

 

F.eks. 10 deltagere skal have ung billet (alle dage), med mad alle dage, samt oplader til 

strøm. 5 deltagere skal have voksen billet (alle dage), med mad tirsdag, samt overnatning på 

skole.  

 

Bestillingerne skal laves separat og betales separat. Hvis du har spørgsmål så kontakt 

Tkdsommerlejr@gmail.com 
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