
 

AKTIV Ø PÅ ENDELAVE 2022 UGE 30 
 

HVORNÅR 
 

HOLD INSTRUKTØR HVOR BESKRIVELSE 

24-29/7 Komediehuset på 
skolen 

   

Uge 30 
 

VANDRETURE PÅ 
ØEN 

Selvledelse Start midt på 
havnemolen 

Kaninoen  - 21 km. Blå rute, øen rundt langs stranden (kun vandring, ikke 
cykling). 
Mini-Kaninoen – 12 km. Grøn rute, Øvre rundt (vandring/cykling). 
Kaninruten – 3 km. Rød rute, Endelave Strandvej, «Mariesvej”, Kongevejen 
(vandring/cykling). 
 

Uge 30 
 

JOLLESEJLADS PÅ 
EGEN HÅND 

Jesper Madsen  Jollerne er ankret 
op på havnens 
østside 

Har du støttet EIF med 100 kroner, så kan i uge 30 du frit anvende jollerne – 
Dart 20 katamaran, Snipe og 420 jolle - til længere tur, evt. øen rundt. 
Jollerne er brugte, men i god stand og lån og sejlads er på eget ansvar. Der 
sejles kun i rolige vindforhold, da grej og bruger ikke må lide overlast.  
KRAV: Sejlererfaring. Der skal bæres redningsvest og regler for lystsejlads 
skal overholdes. Desuden kontakt til og godkendelse af Jesper Madsen, 
tlf.: 3013 0462.  

Mandag 
25/7 
10.00-11.15 

CROSSFIT Charlotte Dupont 
Kristensen 

Endelave Havn 
Bagved 
servicebygningen 

Træningen er en god blanding af styrke- og konditionsøvelser – og du 
deltager som du bedst kan. Træningen kører efter Tabataprincippet. 
Medbring vand, ifør dig tøj, der må blive beskidt. 

Mandag 
25/7 
15.00-17.00 

KROLF Kiss Nøhr Jensen Sportspladsen, 
Kongevejen 48 

Halvt krocket, halv golf, helt sjovt! Krolf er en aktivitet, hvor hele familien 
kan være med, og det giver både motion i roligt tempo og hyggeligt samvær 
på græsbanen.  

Mandag 
25/7 
13.30-15.30 
 

SEJLERSKOLE Jesper Madsen og 
sejlerteamet 

Lagunen på 
havnens vestside 

Begynder surf (9-10 år), voksensurf 4-6 m2 sejl, SUP 10'4, Sit-on-top-kajak, 
optimistjoller, 420 jolle, Dart 18 katamaran.  
Medbring selv sko og evt. våddragter. Redningsveste forefindes. 

Tirsdag 26/7 
10.30-12.00 

HATHA YOGA Merethe Krogh Plænen bag 
Endelave Skole 

Hatha yoga for alle. Medbring evt. måtte og iklæd dig behageligt, 
løstsiddende tøj. 
 

Tirsdag 26/7 
13.30-15.30 
 

SEJLERSKOLE Jesper Madsen og 
sejlerteamet 

Lagunen på 
havnens vestside 

Begynder surf (9-10 år), voksensurf 4-6 m2 sejl, SUP 10'4, Sit-on-top-kajak, 
optimistjoller, 420 jolle, Dart 18 katamaran.  
Medbring selv sko og evt. våddragter. Redningsveste forefindes. 

Tirsdag 26/7 
14.00-16.30 

GOLF PÅ GÅRDEN Selvledelse Vesterby 90 Danmarks eneste 5-hullers golfbane med sandgrav og vandforhindring. 
Golfjern og bolde kan lånes på banen. Aldersgrænse: min. 10 år. 

Onsdag 27/7 
13.00-15.00 
 

BUESKYDNING 
 
 

Mike Thygesen og 
Ib Elgaard 

Bag 
gymnastiksalen 

Prøv dine evner af som bueskytte med recurve-bue. Du får grundig 
instruktion og mulighed for at skyde 3-5 pile mod mål. Armbeskyttere er til 
rådighed. 
 

Torsdag 
28/7 
10.00-13.00 
 

KYSTFISKERI Søren Grauballe 
Klaus Bødker 

Endelave Havn, 
ved service-
bygningen  

Fiskearrangement for alle aldre. Har du selv fiskestang med er det fint, 
ellers sørger vi for det. Vi fisker med blink men også med sandorm. Husk 
også gummistøvler. Vi mødes på havnen og kører/cykler ud til fiskestedet. 

Torsdag 
28/7 
10.30-12.00 

HATHA YOGA Merethe Krogh Plænen bag 
Endelave Skole 

Hatha yoga for alle. Iklæd dig let og løstsiddende tøj. 
 

Torsdag 
28/7 
13.30-15.30 
 

SEJLERSKOLE Jesper Madsen og 
sejlerteamet 

Lagunen på 
havnens vestside 

Begynder surf (9-10 år), voksensurf 4-6 m2 sejl, SUP 10'4, Sit-on-top-kajak, 
optimistjoller, 420 jolle, Dart 18 katamaran.  
Medbring selv sko og evt. våddragter. Redningsveste forefindes. 

Torsdag 
28/7 
14.00-16.30 

GOLF PÅ GÅRDEN Selvledelse Vesterby 90 Danmarks eneste 5-hullers golfbane med sandgrav og vandforhindring. 
Golfjern og bolde kan lånes på banen. Aldersgrænse: min. 10 år. 

Fredag 29/7 
10.00-11.15 
 

CROSSFIT Charlotte Dupont 
Kristensen 

Endelave Havn 
Bagved 
servicebygningen 

Træningen er en god blanding af styrke- og konditionsøvelser – og du 
deltager som du bedst kan. Træningen kører efter Tabataprincippet. 
Medbring vand, ifør dig tøj, der må blive beskidt. 
 

Fredag 29/7 
13.30-15.30 
 

SEJLERSKOLE Jesper Madsen og 
sejlerteamet 

Lagunen på 
havnens vestside 

Begynder surf (9-10 år), voksensurf 4-6 m2 sejl, SUP 10'4, Sit-on-top-kajak, 
optimistjoller, 420 jolle, Dart 18 katamaran.  
Medbring selv sko og evt. våddragter. Redningsveste forefindes. 
 

Søndag 
31/7 
15.00-17.00 

KROLF Kiss Nøhr Jensen Sportspladsen, 
Kongevejen 48 

Halvt krocket, halv golf, helt sjovt! Krolf er en aktivitet, hvor hele familien 
kan være med, og det giver både motion i roligt tempo og hyggeligt samvær 
på græsbanen.  

 


