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OPLEVELSER - UDFORDRINGER - UDVIKLING

SLIP DIT INDERE
LEGEBARN LØS
PÅ FÆRØERNE!

BESKRIVELSE AF KURSET
Kunne du tænke dig at blive udfordret ude i den barske og flotte
færøske natur med aktiviteter som klatring, kajak, cliff jumping, rope
swing, slackline, bouldering m.m.?
Vi har fået et utal af henvendelser fra forældre og voksne, der godt
kunne tænke sig at udfordre sig selv og opleve de forskellige aktiviteter, vi laver på idrætshøjskolen.
Nu får du muligheden for at tilmelde dig en uges ophold hos os og få
en smagsprøve af højskolelivet. Ud over sjov og adrenalinrus er målet
med kurset, at deltagerne kommer ud af deres comfort zone og hverdagsrytme. I samspil med oplevelser og udfordringer bliver der lagt
stor vægt på socialt samvær, og at kursisterne samarbejder og kommer tæt på hinanden. Ligeledes bliver der
mulighed for at deltage i diverse foredrag holdt af
HVOR?
interessante og inspirerende personer, der kommer
Vágur, Færøerne
til at dele af deres specifikke viden, hvilket deltaHVORNÅR?
gerne kan bruge i forbindelse med personlig
1. juli - 6. juli
udvikling. Vi slutter ugen med et brag af en fest
med 70' er-tema og live musik. Det kræves ingen
ALDER?
Voksne
tidligere kompetencer inden for de forskellige
discipliner. Det eneste krav er ja-hatten og viljen
PRIS?
4500,til at prøve noget nyt.

HVAD FÅR JEG UD AF KURSET?
Klatrecertifikat (tilvalg)
Kajakcertifikat - Internationalt IPP1 fra DKKF
Oplevelser på kontoen
Møder nye mennesker
Personlig udvikling
Foredrag
Oplev Færøerne på en anderledes måde
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INDHOLDET
Indholdet på kurset bliver pakket med forskellige elementer og
aktiviteter i den færøske natur, der kommer til at udfordre og skubbe
til grænserne hos deltagerne. Vi kommer til at bruge naturen og
vejret som medspillere, hvor aktiviteterne kan variere alt efter, hvad
øerne kaster efter os. Det er ikke uden grund, at Færøerne kaldes ”The
Land of Maybe”. Derfor er der ikke et fastlagt skema for, hvornår de
forskellige ting sker, da det bliver vejret, der bestemmer tidsrammerne. På de næste sider kan du se nogle af de ting, vi kommer at kaste
os ud i - både på land og til søs.

RACE

ROPESWING

FJELDTURE

KLATRING

AKTIVITETER
PÅ LAND!

SLACKLINE

CLIFF JUMPING

AKTIVITETER
PÅ HAVET!
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KOST
&
LOGI

På kurset er alt
inkluderet. Det vil sige,
at vi sørger for bosted og
mad, så du er mæt og
udhvilet til aktiviteterne.
Det eneste du skal tænke
på er at troppe op og
nyde opholdet.

LOGI
Deltagerne kommer at opholde sig i de hyggelige hytter midt i landsbyen, Vágur, som er perfekt lokaliseret til de forskellige aktiviteter.
Der er 9 hytter med 2 værelser og 1 hems, hvori der kan bo op til 4
deltagere. Hytterne er møblerede og udstyret med eget køkken,
toilet og stue. Ligeledes er der adgang til sauna og udendørs varmepot, hvor vi kan slappe af og hygge os efter en hård og begivenhedsrig dag.

KOST
Når vi er fysiskt aktive er det vigtigt at vi får god mad i løbet af dagen.
Derfor har vi fået Snorri Patursson, som er uddannet i human ernæring at tilberede måltiderne, som vil være skræddersyede til formålet.
Han har mange års erfaring i at optimere madkulturen på Færøerne,
hvor forebyggelse af livstilssygdomme altid har haft en central rolle i
Snorris vision.
Derudover har Snorri altid haft en stor passion for madlavning, hvor
han især har en forkærlighed til den lokale madkultur, men med et
twist af nytænkning og sansestimulerende sund kost.
Derudover er han stifter og medejer af Færøernes første og eneste
CrossFit center, Tvørmegi CrossFit.
Snorri har også været med til at ændre den færøske fastfoodkultur,
og har produktudviklet sammen med Magn en række fastfood produkter med økologiske, bæredygtige og nordiske råvarer til børn/unge og voksne.
Snorri siger sådan om sin madlavning på Sommerkurset:
”I kan derfor glæde jer til nogle solide og velsmagende måltider, som
naturligt tager hensyn til mennesker, dyr, planter og moder jord”.

KURSUSHOLDERE
På Idrætshøjskolen på Færøerne bliver der lagt stor vægt på kvalitet
af undervisningen samt indhold av både det faglige og praktiske.
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Adventure inst.

Adventure inst.

Adventure inst.

Forstander

Rói står normalt i
spidsen for træningslinjen, Rói er
også adventure
instruktør. Rói har
en baggrund som
idrætsudøver fra
barn af, hvor hann
har svømmet,
spillet fodbold,
bordtennis og
tennis. Rói har de
senere år flyttet sig
over i cross fit og
adventure verden
og har stor erfaring
indenfor træning
og adventure.

Jóni står sammen
med Øssur i spidsen for adventurelinjen. Jóni er
uddannet
bachelor i idræt fra
Aalborg universitet.
Jóni har en baggrund som elite
gymnast, med
deltagelse på det
færøske gymnastiklandshold igennem årene.
Jóni har dog flyttet
sig fra gymnastikken til adventurelivet de senere år.

Øssur står
sammen med Jóni
i spidsen for adventurelinjen. Øssur er
bachelor i idræt fra
Københavns universitet og har en
baggrund som
elite idrætsudøver,
både inden for
gymnastik og
atletik. Øssur har
deltaget på det
færøske og danske
gymnastik landshold og har stor
erfaring indenfor
gymnastik.

Guðmundur Joensen (f. 1983) er
skoleforstander og
agerer samtidig
som instruktør og
underviser i diverse
fag. Guðmundur
har været forstander siden skolens
start tilbage i 2016.
Guðmundur har en
baggrund som
elite triathlet, hvor
hann har levet
professionelt af sin
sport.
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Tilmelding:
his.fo/tilmelding-korte-kurser
Kontakt:
info@his.fo / +298282000

