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UL 2009 – 2019: 

Ti år med sport og 
fællesskab
I år er det ti år siden vi første gang afholdt Udsatte Legene 
eller bare UL. Det var i 2009 i Odense. Gennem alle årene 
har Mr. UL Nico Hansen fra LVS stået i spidsen for tilrette-
læggelsen og afviklingen af det store arrangement.  
”Det hele startede egentlig tilbage i 2005 med cykelløbet 
”Tour de Udsat” ” fortæller Nico og fortsætter ”: Cliff Kal-
toft havde fået idéen til at arrangere et fem dages etape-
cykelløb fra København til Vejle for værestedsbrugere. En 
ret vild ide, men det blev en stor succes, og mange af del-
tagerne vil gerne lave endnu mere sport. Det blev start-
skuddet til Udsatte Legene og ”sport for LIVET”, som i dag 
er Danmarks mest omfattende idrætsprogram for socialt 
udsatte.
Nico blev selv ansat i LVS i 2007 og var med til at udvikle 
Udsatte Legene. ”Efter X-Games, som var en form for ge-
neralprøve på det første UL, var vi klar til at åbne de første 
Udsatte Lege i 2009 i Odense. Der var omkring 1500 delta-
gere fra over 16 lande. Det var ret stort” husker Nico.
Siden er det bare fortsat med flere idrætsdiscipliner og 
flere deltagere, og i år er det netop 10 år siden, det hele 
startede. Direkte spurgt, hvad der har været de største øje-
blikke gennem de 10 år, svarer Nico prompte ”Deltagernes 
glæde ved at være med. Vi kan se, at vi gør en forskel. At 
vi skaber noget. Både for den enkelte, for familier, for fæl-
lesskaberne. Når en far står med sin datter på sidste da-
gen og fortæller, at det har været en fantastisk uge. Når en 
deltager, der netop har vundet en medalje for en 3. plads i 
B-rækken i bowling siger, at det er første gang nogensinde 
at han har vundet noget som helst.” Det er UL.”

UL 2019

10 års fødselsdag

Siden sidste år er LVS blevet kimet ned af Allan og Rene fra 
Hus Forbi. De kan slet ikke vente med at komme på Ferie 
Camp 2019. Det skyldes i høj grad det gode sammenhold 
og fællesskab mellem alle frivillige og deltagere på Ferie 
Camp.
Allan og Rene var i 2018 ansvarlige for at teltområdet så 
pænt og ryddeligt ud hele ugen. Så hvis I undrede jer over, 
at det næsten ikke var muligt at finde et cigaretskod på 
området – ja, så var det Allan og Rene i kunne takke for 
det. Det er de klar på igen i 2019. 

Ambassadører
Udover at gøre et kæmpe arbejde på selve Ferie Campen, 
har de også været fantastiske ambassadører for  at få end-
nu flere Hus Forbi sælgere til at deltage på Campen. Så vi 
venter spændt på at se tilmeldingen fra Hus Forbi til som-
merens Ferie Camp. Måske sætter de ny deltagerrekord. 

Mød Allan og René

Borgercafeen er klar til 
Ferie Camp
Borgercafeen med Leif, Karen og Christina i spidsen, har 
allerede meldt at de er mere end klar til uge 28. Måske hu-
sker I Borgercafeen fra Ferie Camp 2018. Der kom de med 
et stort team. De har siden sidste år trænet flittigt i flere 
idrætsgrene, så de er klar til Udsatte Legene. Vi ved, at de 
satser stort på at vinde årets turnering i høvdingebold, der 
UL’s åbningsdisciplin. 

Randers borgmester 
byder Ferie Camp 
velkommen 
For tredje år i træk kan socialt udsatte og deres børn kom-
me på ferie i uge 28 i Randers. Her rykker Landsforeningen 
af VæreSteders Ferie Camp ind på Langvang og byder på 
forskellige aktiviteter, musik, udflugter og socialt samvær. 
”Det er en stor fornøjelse at byde Ferie Camp velkommen i 
Randers for tredje gang. Det er tydeligt, at det sociale fæl-
lesskab på lejren giver deltagerne en oplevelse og et posi-
tivt skub. Især børnene får en ferieoplevelse, som de ellers 
ikke ville have mulighed for. Det er vi utroligt glade for at 
bidrage til,” siger Randers borgmester Torben Hansen.

Det er som bekendt Landsforeningen af VæreSteder, der i 
samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond giver 1500 
mennesker mulighed for at få en ferieoplevelse. Formålet 
med Ferie Camp er at give socialt udsatte en god ferieop-
levelse og flere positive sociale kontakter, som skal styrke 
deres mod på at komme videre i livet. 
”Vi er rigtig glade for den opbakning, vi møder i Randers 
Kommune. Det gælder på alle niveauer, at vi føler os rigtig 
godt taget imod. Det er tydeligt, at der i Randers er en 
stor respekt for arbejdet med socialt udsatte,” siger Cliff 
Kaltoft, sekretariatschef for Landsforeningen af VæreSte-
der og han fortsætter ”Vi har naturligvis et stort idræts- og 
aktivitetsprogram som vi plejer, men derudover har vi i år 

planer om at have gademusikanter, ildslugning, karrusel 
blandt meget andet af det, der hører sig til en markeds-
plads. Det bliver fantastisk”.

Sekretariatschef i LVS Cliff Kaltoft overrækker Randers 
borgmester Torben Hansen en medalje fra det første UL 
i 2009
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Du kan 
bl.a.

opleve
Ferie Camp 
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manDag 8. juli
Teaterforestilling for alle
Skattejagt på nordre Fælled

onSDag 10. juli
Klatrepark for unge
Fodboldskole for børn
Børne mgP skole
Børne mgP
Koncert med Bro
naturlegeplads med bål og snobrød

TorSDag 11. juli
Parkour
Cirkusskole
Cirkusforestilling
Vendepunktsdag
riders with Heart
Karaoke m. Frank Clifforth
Fyrværkeri

TirSDag 9. juli
Udflugt til Djurs Sommerland
UL åbning

FreDag 12. juli
atletikskole for børn
rasmus Brohave
gallafest

LørDag 13. juli
Brandmandsshow

Torsdag
Black Volley

Bueskydning

Petanque

Shuffleboard

Fredag
Fodbold - 5 mands

Dart

Krolf

Bordcurling

Ludo

Tirsdag
UL Åbning

Høvdingebold

Backgammon

Onsdag
Atletik

Kongespil

Stigegolf

Skak

Fodbold (skum)

minigolf-bane

Børne-telt

Unge-
telt

Krea-
telt

eSport-
container
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Udsattes aktive fællesskaber

Under Ferie Camp og UL gælder 
følgende retningslinjer:

- Alle skal føle sig velkomne. Bidrag aktivt til 
den gode stemning og fællesskabet

- Alkohol- og stofpåvirket adfærd ud over ”la-
vest mulige funktionspromille” accepteres 
ikke. Alkohol afleveres til arrangøren og ud-
leveres og indtages ved medicinudleverin-
gen

- Anvisninger fra arrangøren, officials og hold-
ledere skal efterleves

Tak til Feriefonden!
Vi skylder endnu engang Feriefonden 

en stor tak for, at de atter 
(for 7. år i streg) vælger at støtte arrangemen-
tet. Muligheden for at give deltagerne et af-

bræk fra hverdagen er helt uvurderligt.

Gratis shuttlebus
fra banegården til 

Ferie Campen
mandag 8. juli 

kl. 9.30 til kl. ca. 14

Ferie Camp

Shuffleboard
Spillet og reglerne minder lidt om curling, det er nemt at 
gå til. Spillekvaliteten er meget høj og underholdningsvær-
dien er helt i top.
Shuffle kan spilles både siddende og stående. Hovedfor-
målet er at få så mange Shufflebrikker som muligt i ”point-
boksene”. 

Fodbold (skum):
Denne turnering bliver afviklet på multibanen, 4 mod 4. 
Det særlige i dette spil er bolden, det er nemlig den sam-
me som man bruger i høvdingebold, rund, blød og livlig. 
Reglerne ligner meget dem vi kender fra indendørs fod-
bold. Det betyder ingen taklinger og hårdt spil. Men vi ga-
ranterer at det bliver mega sjovt. 

LUDO
Du kender helt sikkert 
LUDO. Og i år har vi 
valgt at tage det gam-
le klassiske brætspil 
med på UL program-
met. Det er vist unødvendigt 
at præsentere spillet ygerligere udover 
at nævne, at det er rigtig sjovt og underholdende.

Black-volley:
Dette spil ligner meget park-volley som i måske husker fra 
x-games og Udsatte Legene i Odense. Man spiller 3 mod 
3 på en græs-volley bane. Hvorfor det hedder Black-volley 
er en overraskelse indtil uge 28.

Langvang

UL 2019
10 års fødselsdag

Er I klar til en oplevelse, der bider sig fast og aldrig slipper 
igen? - Glæd jer til Tigeren – Djurs Sommerlands hidtil hø-
jeste og hurtigste forlystelse.
Tigeren bliver en del af parkens nye Wild Asia-område 
sammen med DrageKongen - Europas hurtigste og læng-
ste Family Suspended Coaster fra 2017 og årets 2 famili-
enyheder - Jungle Rally og Safaribussen.
Med en topfart på 100 km/t, en svinghøjde på 45 meter 
og 100% frit udsyn kræver Tigeren mod, mandshjerte og 
masser af dybe indåndinger. Til gengæld får I en fantastisk 
flyvetur, som I med garanti aldrig glemmer. 
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Vi får aldrig nok afNye UL discipliner

Riders with Heart  
inviterer på tur
Riders with Heart er en frivillig velgørende orga-
nisation, der hjælper udsatte børn over hele lan-
det. Vi er så heldige, at de også i år har lyst til give 
børnene på Ferie Camp en helt særlig oplevelse. 
Nemlig en tur bagpå en af de mange superseje mo-
torcykler.
Så piger og drenge glæd jer til en tur ud i det blå 
med Riders with Heart.


