
TEENAGE CAMP PÅ FARMEN I MIDDELFART  

 

FARMEN afholder ” min sunde teenager” SOMMERCAMP for teenager i alderen 11-16 år i sommerferien  

FRA SØNDAG d. 28 juni KL. 16.00 TIL ONSDAG d. 1.juli  KL 11.00 

 

Skal dit barn have en aktiv mini-ferie på FARMEN, sammen med andre teenager??  

Og skal dit barn have 4 dage med 2 top motiverede trænere som vil lære dit barn at træne korrekt, bruge 

kroppen på den mest hensigtsmæssige måde, og skal dit barn lærer hvad sund og nærings- ”rigtig” mad kan 

være- og ikke mindst, skal dit barn have en FED oplevelse på FARMEN med andre unge mennesker ?? 

En oplevelse som ikke findes andre steder.  

Så læs videre…   

 

Vi bor på en 4 længet gård ved Middelfart og har inde- og udendørs træningsfaciliteter, herunder en  

” militær ”forhindringsbane med mere end 25 forhindringer. 

Vi bor selv i den ene af længerne og Anita Skeby er uddannet socialrådgiver og personlig træner og vane- 

coach. Nils er instruktør og tidligere badminton træner.  

Vi råder over 7000 m2 mark og frugt-have og på gården findes der toilet- badeforhold i 2 selvstændige 

lejligheder. Ligeledes er der køkken i begge lejligheder.  

De unge er sammen i 4 dage, og har 3 overnatninger i vores crossfit lade hvor der er gummigulv og varme. 

Vi er fast 2 voksne ( 1 personlig træner/coach + 1 instruktør ) og en ”bagvagt” hele døgnet.  

Der sover en voksen med de unge i laden.  

De unge skal selv lave mad over bål til aften (vi indkøber ) frokost, snack, morgenmad og drikkelse sørger vi 

for og det bliver som tema sunde valg. Sidste aften får de lov at hygge snacke. 

De skal medbringe eget sengetøj/soveposer og liggeunderlag/ luftmadras, ligeledes skal de have skiftetøj 

med og i tilfælde af regn skal de have regnjakke og gummistøvler med. Vi har skummadrasser såfremt de 

ikke har luftmadrasser.   

( se særskilt liste over hvad de skal medbringe. )  

De får sund og energi-rigtig mad samt drikke under hele opholdet, og under hele opholdet vil Coach Anita 

Skeby ”coache” de unge ift. det gode- sunde og aktive liv.  

Der er visse regler der skal overholdes og vi har plads til maks 15 deltagere.  

Prisen for 3 overnatninger / 4 dage på FARMEN- inkl mad, drikkelse, snack, træning og træningsture til skov 

og strand : 1500 kr pr. deltager.  Der er ikke søskende rabat på denne camp. 

Ved reservation betales 500 kr. og rest beløb skal indbetales senest d. 5 juni.  



Program:  

Søndag d. 28 juni kl. 16.00-17-00 ankomst og indkvartering  

Herefter snack- og fri leg på trænings banen  

Kl. 18.30-21.00 mad over bål- hygge og ”snak” om træning og sund mad og det gode liv  

 

 Mandag d. 29 juni kl. 8.30. Morgenmad i frugthaven, eller i laden ved regnvejr 

Kl. 10.00 oprydning og derefter, er der træning på banen i 60 min.  

Kl. 11-11.30 sunde drikke, en snack og udstrækning  

Kl. 11.30-12.30 Fri leg  

Kl. 12.30-14.00 Frokost og hvile ( meditation med Anita  )  

Kl. 15.00 -16.00 løbetur med Nils på markvej, med indlagte forhindringer  

Kl. 16-.00 17.00 Fri leg – bad/ personlig hygiejne  

Kl. 17.00-18.00 Klargøring til mad over bål (der skal laves salater, snobrødsdej- snittes pinde osv.  

Kl. 18.00- ? mad, oprydning, hygge, sange, historiefortælling 

Kl. 22.00 Godnat  

Kl. 22.30 RO  

 

Tirsdag d. 30 Juni kl. 8.30. Morgenmad i frugthaven eller i laden ved regnvejr  

Kl. 10.00 oprydning og derefter er der 5 km. Løb til stranden ( vejlbyfed)  

Kl. 11.00-13.00 Hygge på fedet i vores sommerhus, med snacks og frokost i vores have på fedet/+ badetur  

Kl. 13.00 Retur til Farmen  

Kl. 14.00 Hvile og mindfulness  

Kl. 15.30 eftermiddags snacks  

Kl. 16.00 Spil og hygge leg bad/ personlig hygiejne  

Kl. 17.00-18.00 klargøring til mad over bål (der skal laves salater, snobrødsdej- bages pandekager til dessert 

Kl. 18.00- ? mad, hygge med snold og sodavand, sange, historiefortælling- oprydning  

Kl. 22.30 Godnat  

Kl. 23.30 RO 

 

 



Onsdag d. 1 juli. Kl. 9.00 morgenmad og derefter oprydning og rengøring i lade, lejlighederne.  

Kl. 11.00 Farvel og tak for denne gang  

I tilfælde af MEGET dårligt vejr, ændrer vi programmet så de er mere inde, MEN dog OGSÅ ude.. 

 

De unge skal medbringe:  

 

 Sengetøj  

 Liggeunderlag eller luftmadras ( vi har lidt skummadrasser )  

 Håndklæde og toilet sager  

 Træningstøj til 4 træningspas  

 Inde- og ude sko- løbesko 

 Badetøj  

 Regntøj  og gummistøvler ( hvis det er HØJ-sommer vejr behøver de dog ikke dette )  

 Medicinliste ( medbragt medicin skal afleveres til Anita som udlevere)  

 Eget læsestof  

 Drikkedunk 

 INGEN penge  

 INGEN snold ( de får sidste aften af os )  

 Skiftesko  

 Gerne et instrument hvis de spiller  

 Sangbog ( hvis de har )  

 Lommelygte  

 Andet vigtigt for dem  

 

 

Ovenstående program KAN ændres hvis vejret er dårligt.    

Tiderne er vejledende.. 

 

Vi håber DIN teenager har lyst til at deltage på vores aller- første teen-camp på FARMEN  

Velkommen hos os på FARMEN. 

 

Kh/ Anita & Nils Skeby OG Regina Sørensen/ Teen- instruktør  

 

 

 



 

 

 

 

 


