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FACILITETERNE
Nordjyllands Idrætshøjskole byder på mas  ser 
af moderne opholds- og under visnings facili-
teter for hele familien. Prøv aktiviteterne i  
vores idrætshal, bevægelsessal med spring-
grav, spejlsal, klatrevæg, spinning- og fitness-
rum eller byens svømmehal.  Udendørs råder 
vi over bold baner, klatrecenter, beachvolley-
baner, mountain bike-bane, cross fit-område 
og meget mere. 

INDKVARTERING
På Nordjyllands Idrætshøjskole bor du godt. 
Vi tilbyder dobbeltværelser samt fa mi   lie rum 
med hems. Alle værelser har na tur lig vis eget 
bad og toilet. Der kan forekomme en ekstra 
opredning på madras. Indkvarteringen fore-
går efter først til mølle-princippet.  
Ligeledes er skolen kendt for, at alle prak    tiske 
forhold ved dit ophold fungerer optimalt. 
Spændende og sund kost er en na turlig del 
af vores hverdag og bestemt en smagsprøve 
værd. Vi tilbyder vegetarmad, mad uden svine-
kød samt alle lægeligt begrundede diæter.

DET HELT RIGTIGE STED
Skolen ligger i centrum af Vendsyssel, midt i 
den smukke nordjyske natur. NIH’s moderne 
idrætsfaciliteter og de unikke omgivelser giver 
optimale forudsætninger for en helt fantastisk 
uge for både krop og sjæl i samvær med andre. 
Der er direkte forbindelse til tog og motorvej.

SANG OG MUSIK
Sang og musik er en naturlig del af kurset. Vi 
synger børnesange, sange fra højskole sang-
bogen og nyere populære sange. 

TUR
Familiekurserne indeholder en tur ud af huset, 
som vil tage sit udgangspunkt i den sær egne 
nordjyske natur. Det kan være Skagen, Læsø, 
Vestkysten, Rebild Bakker eller lignende. Den-
ne tur vil blive suppleret med foredrag og ori-
entering om turens indhold.
Med skolens beliggenhed kun 20 minutters  
kørsel fra nogle af Danmarks bedste og smuk-
keste strande vil der også være mulighed for 
at bruge disse til forskellige aktiviteter.

MEDARBEJDERE
Kurset er tilrettelagt af skolens medarbej dere. 
De får hjælp af tidligere højskoleelever, der 
fungerer som aktivitetsledere for børnene. Vi 
afvikler kurserne i trygge rammer og sætter 
deltagernes og ikke mindst børnenes trivsel i 
højsædet.

HØJSKOLEFAG
For de voksne vil der være forskellige temaer, 
som tager udgangspunkt i aktuelle samfunds-
mæssige spørgsmål.

Vores familiekurser er højskolekurser, der er godkendt ef-
ter højskoleloven. Dette betyder, at der i programmet er 
indeholdt almene fag, der giver kursisterne en viden og 
indsigt i fx samfund, krop og kultur. Det forventes, at de 
voksne kursister deltager i de planlagte fag.
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HØJSKOLEAFTENER
Højskoleaftener kan indeholde bål, dans, mu-
sik, fortælling, quiz og meget mere. Aftener-
ne kan være tilrettelagt således, at de voksne 
samles om disse emner, mens bør ne- og ung-
domsgruppen får tilbud om aktiviteter/god-
nathistorie m.v. Der kan også være tale om en 
fællesaktivitet for både børn og voksne.

For børn og unge vil der være masser af tilbud 
om forskellige inden- og uden   dørs-aktiviteter 
tilpasset de enkelte al  ders     grupper. Børnene op-
deles i grupper efter alder. 

For de voksne vil der naturligvis 
være undervisningstilbud i for-
skellige idræts    grene, blive afholdt 
foredrag og undervisning over 
aktuelle temaer. Det kan fx være 
emner som sundhed og bevægel-
se, børn og voksne i dagens Dan-
mark, pædagogiske udfordringer 
etc. Vi præsenterer 2 kurser under 
ét, dog vil der være mindre for-
skelle i indholdet på de enkelte 
kurser.

Ugens program vil veksle mellem undervis-
ning og aktiviteter, hvor børn og voksne er 
opdelt, og fællesaktiviteter, hvor hele familien 
er sammen. 

DELTAGERNE
Vi har plads til ca.  130 deltagere på familie-
kurserne, hvoraf omkring halvdelen er børn  
og unge. Kurserne indeholder en lang række 
undervisnings- og aktivitets tilbud for alle al-
dersgrupper.

Pris voksne:   ............. kr. 4.950
Pris børn u/16 år: .... kr. 2.750
--------------------------------------------------------------------

I prisen er inkluderet: 
 ⇒ Alle måtider og logi
 ⇒ Sengetøj og linned
 ⇒ Hånd  klæder
 ⇒ Undervisning/aktiviteter
 ⇒ Tur ud af huset

 ⇒ Uge 28 - 11/07-17/07
 ⇒ Uge 29 - 18/07-24/07

Alle kurser er for voksne og børn 
fra 4 år.

INFO OG TILMELDING PÅ WWW.NIH.DK

EKSEMPEL PÅ DAGSPROGRAM
Morgen
• Morgenmotion (frivillig).
• Morgenmad.
• Morgensamling. 

Formiddag
• Aktiviteter for børn og unge 

(fx idræt, friluftsliv, skattejagt,  
boldspil, adventure race).

• Undervisning for voksne. 
(Foredrag, temaer, idrætsundervis-
ning m.v.).

• Middagsmad.

Eftermiddag
• Fællesundervisning for børn og 

voksne både ude og inde.
• Aftensmad.

Aften
• Højskoleaften 

(Debat, foredrag, sang og musik).



TILMELDING
Tilmeld jer på www.nih.dk. Her ef ter frem-
sender vi faktura på depositum (2.000 kr.). 
Tilmeldingen kan betragtes som endelig, 
når depositum er betalt. Depositum fra træk    -
kes ved den endelige betaling af opholdet.  
Før kursusstart sender vi praktiske oplysnin-
ger og den endelige opkrævning af deltager-
betalingen.

 
AFBESTILLING
Ved afbestilling mindst 1 måned før kursets 
start tilbagebetales fakturabeløbet mi   nus 
depositum. Ved afbestilling mindre end 1 
måned før kursusstart tilbagebetales 0 kr.

KURSUSSTART
Ankomst søndag eftermiddag. Afrejse lørdag 
middag.

FORSIKRING
Det er muligt via Europæiske Rejse  for  sik   ring,  
tlf. 33 25 25 25, at tegne en afbestil lingsforsikring 
til et kort højskoleophold. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER
I er meget velkommen til at  ringe til os på  
98 825300 eller skrive til os på info@nih.dk. 
Læs meget mere på www.nih.dk.
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FØLG OS PÅ 
YOUTUBE &  
FACEBOOK


