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Club Fanø Dragebygning.
Fre. 23. apr. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 23. til fre. 30. apr. 2021 kl. 17.30-19.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 24. apr. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men

den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 25. apr. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 30. apr. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 1. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Denne reklameplads kan blive din

Denne reklameplads kan blive din

uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at flyve
med dragen uden at genere andre. Arrangementet varer
ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 1. maj 2021 kl. 12-14
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 2. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.

Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Man. 3. maj 2021 kl. 13.30-15.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 7. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 8. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
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uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at flyve
med dragen uden at genere andre. Arrangementet varer
ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Dragebygning.
Søn. 9. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Ons. 12. maj 2021 kl. 09.30-11.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tir. 11. maj 2021 kl. 09-11
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 13. maj 2021 kl. 10-12
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
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Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 14. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 14. maj 2021 kl. 10.30-12.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 15. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men

den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 15. maj 2021 kl. 11-13
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 16. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
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Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Man. 17. maj 2021 kl. 12-14
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 20. maj 2021 kl. 14.30-16.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Ons. 19. maj 2021 kl. 13.30-15.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.

Club Fanø Dragebygning.
Fre. 21. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 21. maj 2021 kl. 15.30-17.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
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1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 22. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 23. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.

Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 27. maj 2021 kl. 09.30-11.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 28. maj 2021 kl. 10-12
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
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Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 28. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Dragebygning.
Lør. 29. maj 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Man. 31. maj 2021 kl. 12.30-15.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 29. maj 2021 kl. 11-13
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tir. 1. jun. 2021 kl. 13.30-15;30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
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som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 6. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og

fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 11. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 12. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 13. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
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enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at flyve
med dragen uden at genere andre. Arrangementet varer
ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Ons. 16. jun. 2021 kl. 12.30-14.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 18. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 18. jun. 2021 kl. 14.30-16.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 19. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 20. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
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handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at flyve
med dragen uden at genere andre. Arrangementet varer
ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 25. jun. 2021 kl. 09-11
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Fre. 25. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi hjælper
med at sætte liner og afstivning på dragen. Der er ikke
noget som at flyve med en drage, som man selv har lavet.
Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle uanset alder kan
være med til at lave. I bygger en meget enkel drage, men
den flyver godt og er nem at styre. Det handler først og
fremmest om at dekorere dragen. Når i er færdige med at
dekorere lærredet, hjælpe vi med at sætte pinde, liner og
håndtag på. Så er dragen klar til at flyve. Fanø er et rigtig
godt sted at flyve med drager. Stranden er så stor, at det
er nemt at finde et sted at flyve med dragen uden at
genere andre. Arrangementet varer ca. 1 time. Mødested:
Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 26. jun. 2021 kl. 09-11 & 11.15-13.15
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Lør. 26. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at
flyve med dragen uden at genere andre. Arrangementet
varer ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A,
Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Dragebygning.
Søn. 27. jun. 2021 kl. 10-16
Lav din egen håndmalede drage. Børn i alle aldre kan lave
deres egen drage. Børnene maler selv dragen og vi
hjælper med at sætte liner og afstivning på dragen. Der
er ikke noget som at flyve med en drage, som man selv
har lavet. Hos Club Fanø laver vi en drage, som alle
uanset alder kan være med til at lave. I bygger en meget
enkel drage, men den flyver godt og er nem at styre. Det
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handler først og fremmest om at dekorere dragen. Når i er
færdige med at dekorere lærredet, hjælpe vi med at
sætte pinde, liner og håndtag på. Så er dragen klar til at
flyve. Fanø er et rigtig godt sted at flyve med drager.
Stranden er så stor, at det er nemt at finde et sted at flyve
med dragen uden at genere andre. Arrangementet varer
ca. 1 time. Mødested: Club Fanø, Sønderklit 4A, Fanø Bad
Pris: 95, kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Man. 28. jun. 2021 kl. 10.15-12.15
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Ons. 30. jun. 2021 kl. 11.45-13.45
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tir. 29. jun. 2021 kl. 11-13
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 1. jul. 2021 kl. 12.45-14.45
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
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hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 2. jul. 2021 kl. 13.30-15.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 8. jul. 2021 kl. 19-21
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 3. jul. 2021 kl. 14.30-16.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 10. jul. 2021 kl. 08-10
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
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hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Man. 12. jul. 2021 kl. 09.15-11.15
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Ons. 14. jul. 2021 kl. 10.30-12.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tir. 13. jul. 2021 kl. 09.45-11.45
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Tor. 15. jul. 2021 kl. 11-13
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af
de helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
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hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,
15z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores
kontor i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65.
Mail: clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Fre. 16. jul. 2021 kl. 11.45-13.45
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en
hund med i snor. Turen varer ca. 2 timer. Turen guides på
dansk, engelsk og tysk. Mødested: Sønderho Strand,
nedkørsel fra Sønderho Strandvej.
https://www.google.com/maps/@55.3466794,8.4328235,1
5z. Køb billetter online clubfanoe.dk, eller på vores kontor
i Fanø Bad, Sønderklit 4A. Tlf. +45 42 41 25 65. Mail:
clubfanoe@gmail.com
Pris: 150 Kr voksne Børn (4-14) 60 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Diverse

Club Fanø sælsafari (Dansk version).
Lør. 17. jul. 2021 kl. 12.30-14.30
En vadevandring med vores guide til sælbanken er en af de
helt store oplevelser på Fanø. Galgerevet er det bedste
sted i Nationalpark Vadehavet for at opleve både den
spættede sæl og gråsælen. Der ligger normalt mellem 200
og 400 sæler og soler sig i sand. Ved lavvande går vi de ca.
1,7 km fra Sønderho Strand til Galgerevet på den tørlagte
havbund. Det er en tur, hvor hele familien kan være med.
Vi gør holdt flere gange undervejs og fortæller den
spændende historie om sælerne og det fantastiske
naturområde, som vi befinder os i. Husk gummistøvler og
varmt tøj, da turen foregår til fods på vadehavets bund og
det er (næsten) altid blæsende på vadehavet. Om
sommeren kan turen gennemføres i bare tæer. Det er
muligt at leje gummistøvler for 25,- kr. ved Club Fanø
(Sønderklit 4 A, Fanø Bad 6720 Fanø). Det muligt at tage
en klapvogn, en trækvogn eller lignende med til små børn,
som ikke kan gå hele vejen. Det er også muligt at have en

Club Fanø Blokart skole.
Søn. 25. apr. 2021 kl. 11-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til

Club Fanø Blokart skole.
Lør. 24. apr. 2021 kl. 11-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 25. apr. 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Lør. 1. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 1. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har

valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 2. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 2. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
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er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 2. maj 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 3. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 4. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din

egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 5. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 6. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Denne reklameplads kan blive din

Denne reklameplads kan blive din

hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 7. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 8. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.

Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 9. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 9. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 9. maj 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
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med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 10. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 11. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)

Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 12. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 13. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø Blokart skole.
Fre. 14. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Søn. 16. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Lør. 15. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 16. maj 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 17. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
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Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 18. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 19. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal

køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 20. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 21. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø Blokart skole.
Lør. 22. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 23. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 23. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 23. maj 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 24. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
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køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 25. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 26. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Tor. 27. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 28. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø Blokart skole.
Lør. 29. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 29. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 30. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og

du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 30. maj 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Kreativt Værksted.
Søn. 30. maj 2021 kl. 12-14, 14-16
Man kan finde mange ting på stranden og i naturen, som
kan bruges til at lave sjove ting af. Kun fantasien sætter
grænser for, hvad vi kan lave af sjove ting af naturens
materialer. Grankogler kan vi bruge til lave ugler og engle
med. Konkylier kan vi bruge til at lave mus med. I
fremstillingen kommer vi blandt andet til at bruge
limpistoler. Derfor er det en god ide, at en af forældrene
er med til at hjælpe mindre børn
Pris: 120 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø Blokart skole.
Man. 31. maj 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Ons. 2. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Tir. 1. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Tor. 3. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø Blokart skole.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 4. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og

du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 5. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 6. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
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farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 7. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 8. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i

bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 9. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 10. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
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Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 11. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 11. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Lør. 12. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 12. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 13. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
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du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 13. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 14. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er

farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 15. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 16. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
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bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 17. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 18. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)

Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 18. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Lør. 19. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Denne reklameplads kan blive din

Denne reklameplads kan blive din

Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 19. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 20. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 20. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du

hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 21. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 22. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er

Kalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut

Indtast gratis dit arrangement på

www.kultunaut.dk

Denne reklameplads kan blive din

Denne reklameplads kan blive din

farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 23. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 24. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i

bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 25. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 25. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø Blokart skole.
Lør. 26. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 26. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 27. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og

du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 27. jun. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 28. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
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farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 29. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 30. jun. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i

bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 1. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Tor. 1. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
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mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 2. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Fre. 2. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til

land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Lør. 3. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Lør. 3. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
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de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 4. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Søn. 4. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.

Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 5. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Man. 5. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
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har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 6. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Tir. 6. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et

skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 7. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Ons. 7. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
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er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 8. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Tor. 8. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Skimboarding.
Tor. 8. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 9. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 9. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Fre. 9. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Lør. 10. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 10. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Lør. 10. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
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tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 11. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 11. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du

prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Søn. 11. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 12. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
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stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Man. 12. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Man. 12. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at

lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tir. 13. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Tir. 13. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
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guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Tir. 13. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Ons. 14. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i

bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Ons. 14. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Ons. 14. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
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evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Tor. 15. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Tor. 15. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Skimboarding.
Tor. 15. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Fre. 16. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
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Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Fre. 16. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Fre. 16. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø Blokart skole.
Lør. 17. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Lør. 17. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud
på ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i
naturen. De passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse
hen ad stranden. Boardet manøvres med din balance, så
har du prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved
du hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Lør. 17. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
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tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Søn. 18. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden på
Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Søn. 18. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du

prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Søn. 18. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Blokart skole.
Man. 19. jul. 2021 kl. 10-16
Blokart er noget af det sjoveste du kan lave på stranden
på Fanø. Der er ikke noget som at suse ned ad stranden
sammen med sin familie og venner. Blokart er populært
sagt en optimist jolle på hjul. Det tager højst 10 minutter
for vores instruktør at lære. Det er absolut ikke farligt at
køre med Blokart. Du får udleveret hjelm og handsker og
du sidder fastspændt i køretøjet i en sikkerhedssele. Du
skal først og fremmest huske på, at du ikke er alene på
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stranden og derfor tage hensyn til de andre trafikanter på
stranden. Inden du kan komme ud at køre, skal du udfylde
en lejekontrakt. Da du kører på eget ansvar er det din
egen forsikring, der skal dække skader på materiel eller
personer. Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer blokarts
ud uden at vores instruktør er med. Selvom det ikke er
farligt er det vigtigt for os at være på stedet og kunne
hjælpe dig, så du får den bedste og sikreste oplevelse.
Blokart foregår på stranden 2 km syd for nedkørslen til
stranden for enden af Kirkevejen. Man kan cykle og køre i
bil på stranden. Vi anbefaler derfor at i kommer til Club
Fanøs kontor på Sønderklit 4A, Fanø Bad ½ time før i skal
køre, for at udfylde papirerne. Alder: fra ca 12 år (mindst
135 cm høj)
Pris: 350 kr per blokart per time.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

lave nogle af de samme trick, som man kan lave på et
skateboard. Når man er blevet god til skimboarding eller
har surfer erfaring kan skimboards også bruges til bølger.
Man bruger sit momentum fra stranden til at skimme ud til
de brydende bølger, som man derefter fanger tilbage til
land svarende til den klassiske surfing. Dog typisk meget
mindre bølger, da det stadig foregår tæt på land. Prøv
denne sjove vandsport sammen med vores instruktør. I
løbet af timen vil i lære de basale tekniker i skimboarding
og så igang. Hvor dygtig man bliver er op til egne fysiske
evner
Pris: 220 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.

Club Fanø One-wheeler skateboard skole.
Man. 19. jul. 2021 kl. 11-15
One-wheelers er et kæmpehit over hele verden. Det er
kort sagt et elektrisk skateboard, som kan bringe dig ud på
ture overalt. I byerne, på cykelstierne og ude i naturen. De
passer rigtig godt til Fanø, hvor vi kan suse hen ad
stranden. Boardet manøvres med din balance, så har du
prøvet skateboard, snowboard eller skøjter, så ved du
hvordan man gør. For helt nybegyndere skal vores
instruktør nok lære dig at beherske one-wheeler'en. Vi har
valgt den helt nye model Onewheel XR, som kan køre op
mod 30 km på en opladning og har en max hastighed på 30
km/t. det betyder at vi kan få nok til stort set alle steder
på fanø på en opladning. Vi laver både
begynderundervisning, hvor du kan lære de basale
færdigheder sammen med vores instruktør, og guidede
udflugter rundt på Fanø. Vi lejer ikke boards ud uden
guide. Brug af sikkerhedsudstyr som styrthjelm med mere
er obligatorisk og farten tilpasse efter forholdene og
deltagerne erfaring. Oplev Fanø på en helt ny måde
Pris: 250 kr.
Sted: Club Fanø, Fanø Bad, Sønderklit 4A, Fanø.
Club Fanø Skimboarding.
Man. 19. jul. 2021 kl. 11-15
Har du tænkt på. at det kunne være sjovt at surfe på
vandet, men har ikke rigtig mod på at kaste dig over
windsurf, kitesurf eller den oprindelige for surf. Så er
Skimboarding måske noget for dig. Skimboards bruges i
vandkanten hvor der er lavt vand og fladt. Derfor er Fanøs
fantastiske lange flade strand perfekt til at surfe og lære
tricks på skimboard. Det er sjovt for både helt
nybegyndere og for personer, der allerede har stiftet
bekendtskab med surf. Det er noget, som både børn og
voksne kan dyrke uden andre forudsætninger end lysten til
at prøve noget nyt og at man ikke er bange for at blive
våd. Skimboardet er mindre end de traditionelle
shortboards, og er uden finner. Boardet anvendes til at
glide hen over vandets overflade. Skimboarding på lavt
vand på en sandbund er lidt ligesom skateboarding. Når
man har lært at balancere på boardet, kan man øve sig at
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