
Store Campingdag  
Hanstholm Camping lørdag 16. juni kl. 10.00 – 21.00 

 
Tag dig selv, det gode humør, børnene, naboen, de unge, de 
gamle, hunden og madkurven med.  

Du kan også medbringe grillmad + grillkul og prøve vores nye 
grillhuse. 

Store Campingdag går ud på, at alle, både enlige og familier, fra 
Hanstholm kan hygge sig sammen.  

Du behøver hverken være campist, eje en campingvogn eller kunne 
slå et telt op for at være med.  

Alle er velkomne, søulke som landkrabber, bare kom. Forældre har 
ansvar for egne børn. 

Arrangementet er gratis.  

Tak til Hanstholm Borgerforening og alle andre, der hjælper med at 
gøre denne dag mulig. 

 

……..…..vend papiret og se dagens program bagpå……………….. 

 

Mange hilsner Hanstholm Camping 

 

 

 

 



 
Program Store Campingdag 

 
Andagt, kl. 11.00 

Ved sognepræst Mariann Dyhrberg Christensen & organist Irene Christensen. 
Mødested: Den store tipi ved den nederste toiletbygning. 

 
Åbne Hytter, kl. 11.00 – 14.00 

Du kan gå ind i nogle af vores forskellige hytter og se, hvordan de ser ud. 
 

Ponytrækning, kl. 13.00 – 14.00 
Mødested: Græsplænen overfor receptionen. 

 
Dyrskue for tøjdyr, kl. 14.30 

Ta´dit tøjdyr med og fortæl dommerne hvorfor, du er glad for dit tøjdyr. 
Mødested: Børnehuset  

NB: Tilmelding til dyrskuet senest 12. juni til iben@hanstholm-camping.dk 
Præmier til alle udstillere.  

 
Kagebagekonkurrence, kl. 15.30 

Bag din sommer favoritkage, ta´ den med og lad den bedømme af et panel 
Mødested: Restaurant Terrassen 

NB: Tilmelding til kagekonkurrencen senest 12. juni til iben@hanstholm-camping.dk                                      
1. præmie til vinderen. 

 
Surfhill-konkurrence, børn & voksne, kl. 16.00  

Mødested: Surfhill i poolområdet (aflyses i regn/tordenvejr) 
 Præmier til vinderne. 

 
De store grillhuse, kl. 17.00 – 21.00 

Grill selv ved siden af de to udekøkkener 
 

Butikken 
Sælger lidt af hvert og har gang i slush-ice-maskinen. 

 
Restauranten 

Sælger pommes frites, fadøl & sodavand. 
 

Thy Quizzen Special 
Få udleveret Thy Quizzen Special i receptionen, udfyld og afleverer igen, når du tager hjem. Vi trækker lod 

blandt alle rigtige besvarelser blandt børn og voksne. Husk kuglepennen eller køb den i butikken. 
 

Thy Quizz vinderpræmie voksen: 1 kasse med vin, chips, chokolade, gavekort til Restaurant 
Terrassen, gavekort til 2-timers ridetur og 10-turs-kort til badeland. 

 
Thy Quizz vinderpræmie barn: 1 kasse med sodavand, juice, chips, slik, gavekort til cirkusforestilling 

på pladsen sidst i juli & 10-turs-kort til badeland. 
 

Alle vinderne offentliggøres på vores facebookside, hanstholm-camping, i løbet af uge 25 
rne skal hente deres præmier senest en uge efter offentliggørelsen, ellers finder vi nye vindere 
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