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I forhold til SFO og fritidshjem er en
fritidsklub et fritidstilbud, hvor man kan
komme og gå som man selv har lyst til.
Alle vores medlemmer krydser sig ind
via vores infoskærm når de kommer i
klub, og krydser sig ud når de går hjem.
Vi tilbyder dagligt en bred vifte af gratis
aktiviteter og arrangementer for vores
medlemmer.
Der er dog brugerbetaling på materialer i
Hobbylokalerne samt i Værkstedet.

Klub Allerød har egen turistbus (57 pers.)
samt minibusser. Det betyder, at du kan
tage med klubben på éndags-, weekendog ugeture til en meget favorabel pris.

Egen turistbus som bruges på ture hele året rundt

Klubben er opdelt i en fritidsklub,
som er for 3.-6. klasse og en ungdomsklub fra 7. klasse til man fylder 18 år.
Det månedlige kontingent fastsættes af
byrådet, og gælder fra januar til december. Juli måned er kontingentfri.

MGP i Blovstrød og stor MGP Allerød finale

Div. af arrangementer i løbet af året:






















Laserdromen (påskeferien)
Tur til Eventyrfabrikken
Svømmeland (påskeferien)
Indendørs fodboldstævne i Lynge
Teaterforestillinger
Biografture
Ture til skaterparks
MGP øvning
Stort MGP show på Musikskolen
Fodbold-/billard-/dart ranglister
Rollespil i Ravnsholtskoven
Legeland
Fangerne i Klub Vest
Sommerture og skitur
Andebanko og påskebanko
Udendørs fodboldstævne
Lysstøberi (november/december)
Lalandiatur for alle årgange
Bon Bon Land (efterårsferien)
Eksperimentarium (efterårsferien)

Kontingentsatser for 2021:
Fritidsklub (3.-6. klasse) 254 kr.
Ungdomsklub (7. kl. -)
74 kr.
Kontingent opkræves månedligt af Allerød Kommune. Der er én måneds opsigelse hvis man ønsker at blive meldt ud af
Klub Allerød. Dette skal gøres via borger.dk.
Ture til ind og udland hele året rundt

EasyKom databasesystem:
EasyKom er vores databasesystem hvor
stort set alle transaktioner går gennem.
Her kan oprettes diverse personlige konti.
Værksteds-/Hobby-/Aktivitetskonti:
Der er mulighed for at oprette en EasyKom konto, så medlemmer undgår at
skulle have kontanter med i klubben. Der
kan indbetales til EasyKom hjemmefra,
og forældre har mulighed for at følge
posteringer og forbrug.

Regler for betaling af ture:
Hverdagsarrangemter og ture betales ved
fysisk fremmøde. Ugeture betales via
EasyKom.

Rollespil en gang om ugen i sommerhalvåret

Mini Disk:
Mini Disk er et sodavandsdiskoteker for
henholdsvis 4.-5. klasse og for 6.-7. klasse som afholdes 3-4 gange om året i Klub
Vest.
Medlemmer af Klub Allerød kommer
gratis ind til Mini Disk. Der er til disse
fester kun adgang for børn bosiddende/
skolesøgende i Allerød kommune.

Skaterture til diverse skaterparks på Sjælland

Sommerfest:
Klub Allerød holder stor sommerfest i
Klub Vest ved Ravnsholtskolen fredag d.
11. juni 2021 hvor I naturligvis er meget
velkomne. Der er gratis adgang til festpladsen, hvor der vil være boder, underholdning, grillbar og restaurant. Boderne
åbner kl. 16.00 og lukker ca. kl. 22.00.
Boldspil og daglige aktiviteter i den store sal

Medarbejdere:
På hverdagsture, weekendture, sommerferieture og andet vil der i de fleste tilfælde være medarbejdere fra Klub Blovstrød
repræsenteret. Turene arrangeres i fællesskab med de andre klubber i Allerød.

Klub Allerød sommerfest hvert år i juni måned

Ferielukning 2021-2022:
Sommerferie:
Klubben er sommerferielukket i uge 2631 (mandag d. 28. juni-fredag d. 6. august, begge dage inklusiv).
Børn i 3. klasse kan dog blive nødpasset i
SFO uge 30.
I øvrige skoleferier samt uge 26, 27 og 31
i sommerferien er der sampasning i Klub
Vest & Skakten i tidsrummet kl. 09.0017.00. Der kan på udvalgte dage være
ture som starter udenfor åbningstiden.
Juleferie:
24. december 2021 - 2. januar 2022
(begge dage inklusiv).
Påskeferie:
Åbent de tre dage op til påskeferien.

Andre åbnedage/lukkedage:
Der er lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag fredag d. 14. maj samt lukket
Grundlovsdag (ligger dog i år på en lørdag).

Klub Blovstrød
Åbningstider:
Mandag: 13.00-17.00
Tirsdag:

13.00-22.00

Onsdag:

13.00-17.00

Torsdag: 13.00-22.00
Fredag:

13.00-17.00

Åbningstider:
Se åbningstiderne nedenfor. Disse kan
variere i ferier og andre dage, hvor børnene evt. har tidligere fri fra skole.
Klubblad/hjemmeside:
Hver måned omkring d. 1. udkommer
klubbladet Klub Blovstrød Nyt.
Bladet vil ligge på hjemmesiden og i dette er der omtale af kommende arrangementer, aktiviteter og månedsprogrammer. Husk at gå ind på
www.kluballeroed.dk eller Facebook og
hold dig opdateret.
Hjemmeside:
Klubben har sin egen hjemmeside, hvor
man bl.a. kan finde klubbladet, månedsprogrammer, information om større arrangementer, ture og billeder fra ferieture
og andre ting.

