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•  Børnenes Ringriderfrokost
•  Cykelringridning
•  Minigolf
•  Lasergames
• GyroXtreme

• Bowling
• Ponyridning
• MTB bane
•   Koncert med 
 Gammelfar Musik

Ringriderfest i 
børnehøjde

... OG MANGE ANDRE GRATIS AKTIVITETER!

Ringriderfestens

12. - 14. JULI 2019 
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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 for 
alle”. I Børneland har vi vores egen møntfod: Guldmønter. Dem 
tjener børnene, ved selv aktivt at grave efter guld i guldgraver-
området. 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. 

Børnenes Ringriderfrokost 
Børnenes Ringriderfrokost er den rigtige ringriderstemning for 
børn op til og med 14 år og afholdes søndag kl. 13.00 -13.45. 
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 onsdag den 3. juli klokken 10.00 hos Min 
Købmand, Grundtvigs Allé 95 eller Rønhaveslagteren, Heste-
have 24, 6400 Sønderborg. 
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Universets
bedste

sommerferie
www.universe.dk
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Personlig rådgivning
Hos os får du altid din egen, tilgængelige rådgiver
Scan QR-koden, så er du godt på vej!

Velkommen i Sønderborg

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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9 hullers golfbane 
I samarbejde med EUC Syd og med støtte fra Fabrikant Mads 
Clausen Fonden tilbyder Børneland mulighed for at prøve 
kræfter med en 9 hullers minigolfbane. 

Pusleplads
I Broager Sparekasses campingvogn kan du alle dage skifte og 
pusle de yngste gæster. Bleproducenten Abena stiller velvilligt 
vareprøver til rådighed. 

MTB bane 
Igen i år tilbyder Børneland MTB bane i samarbejde med MTB 
Sønderborg. Fri BikeShop stiller gratis mountainbike og hjelme 
til rådighed. 

Hjemmeværnets forhindringsbane 
Hvor hurtigt kan du komme igennem en militær forhindrings-
bane i børnehøjde? Alle der gennemfører får et flot diplom.

Vind cykler til hele familien 
Der er gevinst hver gang I drejer på lykkehjulet, og det koster 
kun 25 kr. Alle pengene der kommer ind, går ubeskåret til fore-
ningen ”En god jul for alle”, der giver julehjælp til børnefamilier 
i Sønderborg. Alle der har prøvet lykkehjulet er med i ekstra-
konkurrencen om 2 voksen- og 2 børnecykler. Sponsoreret af 
Fri BikeShop Sønderborg.
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FREDAG DEN 12. JULI 2019
12.00 Børneland åbner
12.00 Bilka Ulven Billie deler ulveposer ud
12.00-18.00  Lasergames
13.00  Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg i 

Børneland
13.00-17.00 Ansigtsmaling
13.35  Koncert i Børneland med Sakskøbing 

Tambourkorps og Brass Band
14.00-16.00 Ballonklovnen Finn
17.00  Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg i 

Børneland
19.00 Børneland lukker

Oppustelig squashbane 
I samarbejde med Sønderborg Squash 
Club sørger vi for, at du kan prøve et 
af de hurtigste boldspil i verden i den 
gule oppustelige bane. Gør du det får 
du samtidig ’adgangsnøgle’ til at prøve 
en rigtig squash bane med en junior-
træner lige efter sommerferien.

Program
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Prøv kræfter med Lasergames på en stor baneFredag og Søndag

500m2 med Lasergames

Alle fra 7 år kan være med til lasergames. 
Med markedets bedste lasergames våben 
og professionelle instruktører.
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LØRDAG DEN 13. JULI 2019
12.30   Cykelringridning - vi pynter cykler ved Fri BikeShop, 

Alsgade 2 – det er gratis at deltage 
13.30  Det store cykeloptog går fra Alsgade til Ringriderpladsen
14.00  Børneland åbner
14.00  Cykelringridning i galgerne i Børneland
14.00-16.00 Ballonklovnen Finn
15.00  Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg i Børneland 
19.00  Børneland lukker

Præmier til cykelringridning:
Præmierne for hver af de 3 aldersgrupper (0-6 år, 7-9 år, 10-14 år) 
er sponsoreret af Fri BikeShop. 
1. præmie: Børnecykel
2. præmie: Gavekort på 1000 kr.
3. præmie: Cykelhjelm

Præmierne til bedst pyntede cykel, sponsoreret af 
Fri BikeShop og Universe. 
1. præmie: Cykel + 2019 Sæsonkort til Universe for hele familien
2. præmie: 2019 Sæsonkort til Universe for hele familien
3. præmie: 4 fribilletter til Universe i 2019

Program
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GRATIS CYKELRINGRIDNING 
LØRDAG DEN 13. JULI 2019

– med præmier for over 20.000 kr. 

Alle 
deltagere får 

en GRATIS børne-
billet til Universe 

og softice fra 
Promenaden

Ringriderfestens
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Tilmeld på:
Cykelringridning.dk
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SØNDAG DEN 14. JULI 2019
12.00 Børneland åbner
12.00-18.00 Lasergames
12.30  Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg
13.00 Børnenes Ringriderfrokost i Børneland 
13.00-17.00  Ansigtsmaling 
13.45 Koncert i Børneland med Århus Brass Band
14.00-16.00 Ballonklovnen Finn 
15.00  Gammelfar musik spiller koncert 
16.00 Broager Sparekasses maskot Maliq er på besøg 
18.00 Børneland lukker

MANDAG DEN 15. JULI 2019
Bemærk at Børneland ikke har åbent mandag.

- siden 1888

Program Koncert Søndag den 14. juli kl 15.00

Prøv Danmarks eneste GyroXtreme
En GyroXtreme giver følelsen af vægtløshed 
uden du behøver at sætte dig på en raket og 
flyve ud i rummet! Den bliver brugt af bla. NASA 
og US ROYAL AIR FORCE til træning af deres 
astronauter og piloter. GyroXtreme tilbydes 
alle dage i Børneland i samarbejde med Als 
Udlejning. Se mange flere udlejningsmuligheder 
på alsudlejning.dk

OBS
Nyt tidspunkt for børnenes ringriderfrokost
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“Mine Girl”

“Bid På”

“Det Var Min Ko”

“Sokker”

“Easy Peasy 
Lemon Squeezy”

Koncert Søndag den 14. juli kl 15.00

Gammelfar musik

OBS
Nyt tidspunkt for børnenes ringriderfrokost
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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:

Vognmandsforretning

Skodsbølvej 90

tlf. 74 44 16 57
www.pchristensenogsønner.dk Kr
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