
KlubUglen er en klub, der bygger på relationer, nærvær, 
inklusion , rummelighed og fællesskab. 
 

ÅBNINGTIDER 
Mandag-fredag 

13.30-17.30 
FERIE ÅBNING 

9.30-16.00 
TLF/E-mail:  

2158 6573/uglegaardsskolen@solrod.dk 
ADRESSE 

Tingsryds Allé 25—2680 Solrød Strand 
Leder: 

Flemming Sørensen 
Tlf. 5618 2509 / E-mail: fso@solrod.dk 

 

KlubUglen 

 



Side 2 

PC-rum 
PC-rummet er for alle og det både til gaming, 
internet, design og meget mere… 
Visse af vores spil kræver en spille-tilladelse 
fra dine forældre. 
 

Hvad tilbyder vi? 
I KlubUglen har 
du mulighed for at udvikle og udforske din kreative sans, 
musiske evner, sportslige færdigheder, nyde udelivet og 
gode kammerater i et forpligtende fællesskab. 

 

Faciliteter i klubben 
Vi har krearum/værksteder, en 
bevægelsessal, hvor du bla. kan  spille hockey, 
stikbold, danse, ja kun fantasien sætter 
grænser.  
Aktivitetsrum med billard, bordfodbold, 
storskærm og lounge område. 
Udeområde med bål-hus, boldbaner og 
fitness... 

Tabulex 
Det er her du checker-ind/ud, når 
du kommer i, eller skal hjem fra 
klub. 

Side 3 

Sport– og bevægelse  
Vi danser, laver ski-fit, 

spiller fodbold, hockey og 
meget mere og vi deltager i 

stævner i og udenfor 
kommunen. 

Klubråd  
Vores klubråd er 
medlemmernes råd og her 
kan du komme med gode 
ideer og forslag til at gøre 
KlubUglen endnu bedre... 

 

Udeliv  
Vi har en dejlig bålplads, 
svævebane, stylter, lille 
kunst-græsbane, fitness, 
rulleskøjter, udendørs skak,  
beachvolleybane og mm... 

Kolonier  
Vi tilbyder vinterkoloni, som 
er skitur til Sverige i uge 8 
og sommer-koloni i DK i 
første uge i sommerferien. 
Herudover har vi løbende 
overnatninger i KlubUglen. 

Eftermiddagsmad  
Vi serverer en let 
eftermiddagsmad hver dag kl. 
ca. 15.15  
I er meget velkomne til at 
deltage i madlavning, servering 
og oprydning. 

Musik  
I klubben kan du komme med i et 
band. Der øves 1-2 gange om ugen 
og du vil også komme til at 
optræde ved festlige lejligheder 
i og udenfor KlubUglen. 

Kreativ  
For de kreative sjæle bruger 
vi HD lokalet, hvor du kan 
lave en masse spændende 
ting, som f.eks. male, sy, 
arbejde med træ mm... 

Aftenåbning 
Vi tilbyder aftenåbning  
løbende hen over året og 
det på forskellige ugedage.  
Info på tabulex og klubbens 
opslagstavle 


