
Ungdomsøens

I 2014 fik en gruppe spejdere en vanvittigt god idé, og det 
er takket være dem, at vi i dag kan byde jer velkommen til 
Ungdomsøen – en ø for hele Danmarks ungdom.

Selvom vores dogmer lyder anderledes end dem, I 
kender fra spejderverden, er Ungdomsøen sprunget ud af 
spejderidentitet, og du kan opleve spejder-DNA’et, når I 
besøger øen med jeres gruppe, distrikt eller kursus.

Vi har udformet en spejderpakke, der gør det nemt for jer 
at planlægge jeres tur til Ungdomsøen. Ungdomsøen er 
et sted som intet andet. Øen er anderledes fra et klassisk 
spejdercenter, men I vil genkende fællesskabet, frirummet 
og den oplevelsesplatform, et spejdercenter byder på. Øens 
70.000 kvadratmeter gemmer på spændende historie, vild 
natur og unik udsigt over Øresund og København. 

Fang os på booking@ungdomsoen.dk eller +45 20 40 59 99 
(hverdage fra klokken 10.00 til 15.00), hvis I har spørgsmål eller 
er nysgerrige på øens mange muligheder.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

SPEJDERPAKKE



Tur med overnatning

Mulige aktiviteter*

• Lasertag
• Militærhistorisk stratego
• Ø-Hunger Games

*Aktivitetsudbuddet afhænger af dagens ledighed og 
deltagerantal.

210 kroner per person (15 til 100 personer)
eksklusive sejlads

Ankomst til Ungdomsøen og velkomst på kajen
Opsætning af medbragte telte på lejrpladsen
Aktivitet faciliteret af Ungdomsøen
Mulighed for at lave fotoløb
Frokost med medbragte madpakker
Fotoløb
Kajhygge, badning, udforskning og kiosktur
Adgang til køkken
Aftensmad på kajen eller i øens terræn
Bålhygge
Overnatning i telte på lejrpladsen

Morgenmad
Nedpakning af lejr
Afgang fra Ungdomsøen

09:30
09:40 
10:30
12:00
12:30
12:45 
13:45 
16:30 
18:00
19:30

08:30
09:30
10:20

Program



Ofte stillede spørgsmål
Hvordan kommer vi ud på øen?
I kan tage en SparShippings færge fra Nyhavn, booke en RIB-sejlads 
eller sejle selv. Book jeres færgebilletter direkte på Sparshipping.dk 
eller kontakt os, så finder vi sammen den bedste løsning for jer.

Hvor stor er øen?
Ungdomsøen er omkring 70.000 kvadratmeter inklusive havnen. Vi har 
53.500 udendørs kvadratmeter, 16.500 kvadratmeter indenfor og cirka 
2,5 kilometer underjordiske gange. Men det er lidt svært at forholde 
sig til. Derfor har vi lavet en hurtig, lille tidsoversigt til dig: Det tager 
mellem 10 og 15 minutter at gå rundt om hele øen på den yderste 
perimeter, hvor lejrpladsen ligger, cirka 5 minutter at komme fra kajen 
og til Hangar C og cirka 2 minutter i gennemsnit at komme fra kajen og 
ind til størstedelen af rummene inde i fortet.

Kan vi købe snacks?
Ja – og merchandise! Du skal bare finde vej til kiosken, som ligger på 
kajen. Her kan du købe snacks, kolde forfriskninger og lette måltider 
som for eksempel kopnudler og havregrød.

Hvilke muligheder er der for madlavning?
Hvis I er en større gruppe, kan I forudbestille både morgenmad, frokost og 
(fest)middag via Ungdomsøens bookingafdeling. I kan også samles omkring 
madlavning over bålet, grillen eller i vores Foodlab.

Må man lave bål på øen?
Ja, alt det I vil! Så længe I overholder Ungdomsøens regler for åben ild; 
der må afbrændes bål i de store bålkar på lejrpladsen og i de nedgravede 
bålfade foran øens shelters. Ønsker I at lave bål andre steder, kan I leje et 
bålfad i kiosken. Der er også mulighed for at leje andet bålgrej. Brænde skal I 
selv tage med eller købe i kiosken. Henvend dig til Ungdomsøens personale, 
hvis I vil lave bål, og hvis I vil leje bålfade og andet bålgrej.

Hvad er der i en bålgrejskasse?
Skærebræt, kokkekniv, brødkniv, saks, bål-/grillhandsker, bålgryde, pande, 
skåle, opvaskebalje, opvaskebørste, viskestykke, karklud, skuresvamp, 
stålsvamp, pølsetang, træspatler, litermål, kartoffelskræller og en dåseåbner.

Må man bade?
Ja! I skal blot være opmærksomme på, at det er på eget ansvar. 
Ungdomsøen har ikke livredder, men der sidder redningskranse og oplyste 
redningsstier hele vejen rundt langs havnen. Derudover skal I bade i den 
ende af havnebassinet, hvor der er udspringsvipper – her er der nemlig 
mindst bådtrafik.


