Kære deltager
Vi glæder os til at se dig til 3 fantastiske dage til Danmarks største Break Camp på
Hellebjerg Idrætsefterskole fra d. 1.-3. august. Campen har det formål at samle
break på tværs af landet og skabe en sjov og unik breakoplevelse. I programmet I se alle
de workshops og aktiviteter som du kan deltage i.
Workshop/undervisning
Alle workshops er drop-in workshops så du som deltager selv vælger hvilken workshop
du gerne vil deltage i. Til hver samling som frokost, middag m.v. vil underviserne fortælle,
hvad du kan forvente til deres kommende workshop.
Forplejning
Efterskolens køkkenpersonale står for alt forplejning under vores ophold. Vi har på
forhånd taget forbehold for deltager og underviser som ikke spiser svinekød eller er
vegetar/veganer. Hvis du har nogen særlige hensyn som vi skal tage hånd om, bedes du
kontakte campleder Jacob Molboe og/eller
Adnan Suhonjic på kontakt@ungevent.dk.
Overnatning
Alle deltagere/forældre vil blive indkvarteret på 2-personers værelser.
Når I ankommer til campen vælger I selv hvem I gerne vil overnatte med.
Deltager som har forældre med vil overnatte på værelser i forældre/barn afdelingen.
Deltagerne uden forældre vil overnatte i unge afdelningen.
Det er valgfrit som deltager om man overnatter eller tager hjem om aftenen og kommer
igen dagen efter. Alle overnattene deltagere skal selv medbringe dyne og sengelinnen.
Der er senge og madresser på alle værelserne.
Danmarksmesterskabet i Breaking
på Juelsminde Havn
Den 3.. august 2022 vil alle deltagere tjekke ud fra efterskolen kl. 10.00. Vi vil forlade
efterskolen og rykker ned på Juelsminde Havn hvor Danmarksmesterskabet vil blive afholdt under åben himmel. Efter morgenmaden den 3. august er der forplejning på egen
regning. Tidsplanen kan du se på programmet for Danmarksmesterskabet.
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Kl. 13.00-13.30
Ankomst / tjek ind på værelser
Kl. 13.30-14.00
Fælles rundvisning
Kl. 14.00-15.00
Workshop // Anton LB // øvet
Workshop // Thana & Armony // begynder & let øvet børn
Workshop // Santana // begynder & let øvet voksen
Kl. 15.00-16.30
Snacks
Kl. 15.30 -16.30
Waterslide & hygge
Kl. 16.45 - 17.45
Workshop // Mini Joe // øvet
Workshop // Vinh // begynder & let øvet
Kl. 18.00 - 19.00
Aftensmad
Kl. 19.30 - 22.00
Bålhygge & summervibes
Steet basket konkurrence
Skate, panna, roundnet m.m.
Cypher / battle
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Kl. 08.30-09.30
Morgenmad
Kl. 10.00-11.00
Workshop // Pas på din krop // Yoga
Workshop // Rico // begynder & let øvet
Kl. 11.15 -12.15
Workshop // LB // alle
Workshop // Vinh // begynder & let øvet
Kl. 12.30-13.15
Frokost
13.30-14.30
Fællesaktiviteter & hygge
Fotografering i studiet
Kl. 14.45 - 15.45
Workshop // Rico // øvet
workshop // Thana & Armony // begynder & let øvet børn
Kl. 16.00-17.00
Workshop // Mini Joe // alle
Workshop // Santana // begynder & let øvet
Kl. 18.00 - 19.00
Aftensmad
Kl. 19.30 - 22.00
Bålhygge
Skate, street basket, panna, roundnet m.m.
DJ workshop // Ali Kabali
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Kl. 08.30-09.15
Morgenmad
Kl. 09.30-10.00 (alle skal være ude af værelserne kl. 10.00)
Oprydning og udtjekning af værelser
Kl. 11.00
Alle forlader efterskolen og går sammen ned til Danmarksmesterskabet på
Juelsminde Havn (Storstrand)
Kl. 12.00-12.30
Opvarming
Kl. 12.30 -14.00
Danmarkmesterskabet i Breaking for under 16 år
Kl. 15.00 - 18.00
Danmarkmesterskabet i Breaking for over 16 år
Kl. 18.00
Tak for nu
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Deltager Info
Hellebjerg Idrætsefterskole
Jens Engbergs Alle 4, 7130 Juelsminde

Vi sørger for

Du skal medbringe

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Indkvartering på 2-3 pers. værelser
Fuld forplejning
Prof. underviser til workshops
Personale (voksne) hele døgnet
Salg af slik, snack, toast og sodavand
t-shirt
Fælles aktiviteter og m.m.

Dyne, pude og sengelinned
Toiletgrej og håndklæde
Skiftetøj.
Sygesikringskort
Badetøj

Alle står til ansvar for egne handlinger. Enhver form for alkohol og euforiserende stoffer er
strengt forbudt. Hvis du har nogle særlige behov, der skal tages hensyn til, bedes du fortælle
det til campleder Jacob Molboe eller Adnan Suhonjic. Begge campleder vil være at træffe
under hele Break Campen. Er du under 18 år og er på campen uden en voksen/forældre,
må du ikke forlade efterskolen med mindre du har fået et OK fra en af de camp-ansvarlige.
Adnan Suhonjic
Jacob Molboe

Huskeliste og regler
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28744635
60152302

