
- siden 1888

29www.ringriderfesten.dk - 

Ringriderfest i 
            børnehøjde

•  Børnenes Ringriderfrokost
•  Cykelringridning
•  Anders And på tur
•  Ponyridning

•  Gyroskop
•  Klatrevæg
•  MTB Bane
•  Børnemusikfestival

... og mange andre gratis aktiviteter!

Ringriderfestens
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Velkommen i Børneland
Alle aktiviteter i ringriderfestens Børneland er gratis. Undtagen 
caféen, som drives af Sønderborg Gardens Støtteforening, samt 
lykkehjulet, der samler penge ind til foreningen ”En God Jul til 
Alle”, der giver julehjælp til børnefamilier i Sønderborg.

I Børneland har vi vores egen møntfod: Guldmønter. Dem tjen-
er børnene ved selv aktivt at grave efter guld i guldgraverom-
rådet. Guldmønterne kan bruges til, at ”betale” de forskellige 
aktiviteter med. ”Prisen” på de forskellige aktiviteter varierer, se 
opslagene på pladsen for detaljer. 

Børneland er helt alkohol- og røgfrit område. Det er børnenes fest.

Vore hjælpere er til for jer 
Børnelands mange glade hjælpere er til for børn og deres 
forældre, så børnene kan lege rundt uden de voksnes øjne i 
nakken. 
Men hjælperne kan og må ikke påtage sig ansvaret for 
børnene. Alle børn er velkomne, men kun i selskab med en 
voksen.

MTB Bane
Med støtte fra Fabrikant Mads Clausens Fonden og SE Vækst-
pulje tilbyder Børneland i år MTB bane for de store børn. Banen 
er blevet til i samarbejde mellem EUC Syd, MTB Sønderborg og 
Børneland. Fri BikeShop stiller gratis mountainbike og hjelme til 
rådighed. Så kom og prøv kræfter med den populære sport.
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Børnelands store gratis cykelringridning 
Gratis cykelringridning for alle børn mellem 0 - 14 år med 
præmier af en værdi over 20.000 kr. 
Mød op på dagen ved FriBikeshop på Alsgade 2, eller forhånds- 
tilmeld dit barn til årets cykelringridning allerede nu på  
ringriderfesten.dk. Alle forhåndstilmeldte kan afhente en gratis 
deltagerpakke med ting til at pynte cyklen, overraskelser og 
en gratis børnebillet til Universe, hos Fri BikeShop senest 8. Juli 
2015. 

Præmierne for hver af de 3 aldersgrupper (0-6 år, 7-9 år og 
10-14 år) er sponseret af Fri BikeShop.

1. præmie: Børnecykel
2. præmie: Gavekort på 1000 kr. 
3. præmie: Cykelhjelm

Præmierne til de bedst pyntede cykler er sponsoreret af 
Fri BikeShop og Universe. Vinderes kåres af et dommerpanel.

1. præmie:  Børnecykel + Familie-sæsonkortpakke til  
Universe for resten af 2015

2. præmie:  Familie-sæsonkortpakke til Universe  
for resten af 2015 

3. præmie: 4 fribilletter til Universe i 2015

Forhåndstilmeld nu og få en gratis børnebillet til 
Universe på ringriderfesten.dk/cykelringridning
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Børnenes Ringriderfrokost
Børnenes Ringriderfrokost er den rigtige ringriderstemning for 
børn op til og med 14 år og afholdes søndag klokken 13.30-14.15. 
Musik og fællessang med Michael Vogensen, pølser og brød fra 
Comwell og Juice eller vand samt en is til dessert fra Min Køb-
mand på Grundtvigs Allé. 

Der er gratis adgang til Børnenes Ringriderfrokost, men da der 
er et begrænset antal pladser, skal man sikre sig billet for at være 
sikker på at komme med. Billetterne uddeles efter først til mølle 
princippet fra mandag den 6. juli hos Min Købmand, Grundtvigs 
Allé 95 i Sønderborg. Eventuelt overskydende frokostbilletter 
kan afhentes ved indgangen til Børneland fra lørdag den 11. juli. 

Prøv at skyde med professionelt luftgevær
Prøv at skyde på faldmål med et professionel luftgevær, der også 
benyttes til OL og internationale konkurrencer.

Cykelauktion
Søndag kl. 14.15 sælges på auktion 8 børnecykler, som Fri 
BikeShop stiller til rådighed for cykelringridning i Børneland. 
Pengene som kommer ind bliver doneret ubeskåret til at gøre 
det lidt sjovere for børn at være indlagt på Sygehus Sønderjyl-
land. Da pengene i år går til at støtte Hospitalsklovnene.
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ZERObillån
Vælg en energirigtig bil og spar penge!

Billån

Alsgade 2  .  6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 52 53  .  www.fribikeshop.dk

Alsgade 2  .  6400 Sønderborg  .  Tlf. 74 42 52 53  .  www.fribikeshop.dk
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Klatrevæg
Klatrevæggen indbyder med sine 7 meter til at klatre i højden. 
Der er dog to sværhedsgrader. Den ene rute er let og kan 
klares af alle børn. Den anden er noget sværere og en større 
udfordring for at komme til tops og nyde udsigten over Børne-
land. Kom og prøv - Kan du gå, kan du klatrer.

Pusleplads
I Broager Sparekasses campingvogn kan du skifte og pusle de 
yngste gæster i fred og ro. Bleproducenten Abena stiller velvil-
ligt vareprøver til rådighed.

Oppustelig squashbane
I samarbejde med Sønderborg Squashklub sørger vi for, at du 
kan prøve et af de hurtigste boldspil i verden i en oppustelig bane. 

Hjemmeværnets forhindringsbane
Hvor hurtigt kan du komme igennem en militær forhindringsbane 
i børnehøjde? Alle der gennemfører får et flot diplom og mulighed 
for både at få uniform på og camouflagemaling i ansigtet.

Mød politiet
Politiet er igen i år med i Børneland. Man kan komme ind og sidde i 
politibilen og høre fra en Politimand, hvordan det er at være betjent

Ansigtsmaling
Kom og bliv malet i ansigtet. De søde hjælpere fra Ulkebøl 
Store Legedag dekorerer børnene helt gratis.
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Program:
FREDAG DEN 10. JULI 2015
12.30 Børneland åbner
12.30  Bilka Ulven Billie er på besøg og uddeler gratis 

ulveposer
12.30-16.00 Ansigtsmaling ved Ulkebøl Store Legedag
13.00-13.45 Musikskolen ”spil, sang og bevægelse”
13.30  Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg
13.45 Århus Brass Band spiller koncert foran mini-Lansen
14.00-16.00 Mød politiet
14.00-16.30 Bands fra Musikskolen spiller koncert i mini-Lansen
16.00 Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg
16.30  Konkurrence med spændende præmier ved 

squashbanen
19.00 Børneland lukker

Børnemusikfestival
I samarbejde med Sønderborg Musikskole byder Børneland i år 
på børnemusikfestival. Først skal børnene selv aktiveres med spil, 
sang og bevægelse. Senere på eftermiddagen vil flere ungdoms-
bands give koncert i mini-Lansen.
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Program:
LØRDAG DEN 11. JULI 2015
12.30  Cykelringridning - vi pynter cykler ved  

Fri BikeShop, Alsgade 2 – det er gratis at deltage
13.30  Det store cykeloptog går fra Alsgade 2 til  

Ringriderpladsen
14.00 Børneland åbner
14.00 Cykelringridning i galgerne i Børneland
14.00-16.00 Mød politiet
14.00-18.00 Skyd med luftgevær
14.15-14.45  Anders And & co. på sommertur  

- Twister konkurrence
15.00-15.30  Anders And & co. på sommertur  

- Disney Infinity konkurrence
15.45-16.15  Anders And & co. på sommertur  

- Danmarksmester i Anders And
16.30-17.15  Anders And & co. på sommertur  

- NERF konkurrence
17.30-18.00  Anders And & co. på sommertur  

- Andefodsløb
18.00  Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg  

i Børneland
19.00 Børneland lukker
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Masser af sjov og underholdning for børn og barnlige sjæle. 
Du vil bl.a. kunne deltage i Twister konkurrence, skyde til 

mål i skydeteltet og lave dine egne perleplader.

©Disney

besøger Børneland lørdag 
den 11. juli fra kl.14 - 18. 
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Program:
SØNDAG DEN 12. JULI 2015
12.30 Børneland åbner
12.30-18.00 Skyd med luftgevær
13.00  Tveit Union Musikkorps spiller koncert foran 

mini-Lansen
13.30  Børnenes Ringriderfrokost – billetter udleveres  

fra mandag den 6. juli hos Min Købmand,  
Grundtvigs Allé 95.

14.00-18.00 Ansigtsmaling ved Ulkebøl Store Legedag
14.15  Auktion over 8 børnecykler sponsoreret af Fri 

BikeShop. Pengene går til Hospitalsklovnene ved 
Sygehus Sønderjylland

14.45  Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg  
i Børneland

15.00-16.00  Ballonklovnen Finn er på besøg i Børneland
16.30  Konkurrence med spændende præmier ved 

squashbanen
17.00-18.00 Ballonklovnen Finn er på besøg i Børneland
17.15  Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg 

i Børneland
18.00  Afgørelse af weekendens fodboldkonkurrence 

sponsoreret af Target Sport
19.00 Børneland lukker

MANDAG DEN 13. JULI 2015
Bemærk at Børneland ikke har åbent mandag.
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Mød Universe i Børneland 
Søndag den 12. Juli

Se verden på 

Oplev på egen krop, hvordan et 
gyroskop fungerer i virkeligheden. 
Når de for eksempel sikrer stabilitet 
i skibe eller lader iPhonen vide, om 
skærmen holdes lodret eller vandret.

Vind en sæsonkortpakke 
til hele familien
Familiesæsonkortpakken indeholder følgende: 
· 4 stk. Sæsonkort 
· 4 stk. Universe Key-hanger 
· 4 stk. fribilet 
· 15% rabat på 4 køb i Burger Factory 
· 8 stk. gratis Slush Ice Yards

hovedet
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Afs.: Broager Sparekasse, Storegade 27, 6310 Broager

Alsgade 2  .  6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 52 53  .  www.fribikeshop.dk

Alsgade 2  .  6400 Sønderborg  .  Tlf. 74 42 52 53  .  www.fribikeshop.dk

Ringriderfestens

Tak til Børnelands mange sponsorer:
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