
HAR DU LYST TIL AT 

OPLEVE OG PRØVE MERE?



Idræt og bevægelse i fællesskab

Aktør Aktivitet Hjemmeside
Bujinkan Kuki Taisho Dojo Japansk kampkunst her på 

Frederiksberg - Både for 
børn og voksne

www.bujin.dk

Cirkus Vista Cirkusforening, hvor man 
lærer alt, hvad der hører sig 
til cirkuskunsten

www.facebook.com/cir-
kusvista

Foreningen Familieidræt Familieidræt udbyder aktivi-
teter, der er familierettede

www.familieidraet.dk

Foreningen Skak for sjov Hold for små og store. Skak 
træner din din hukommel-
se og din evne til at bevare 
overblik

www.skakforsjov.dk

Frederiksberg Idrætsfor-
ening - Atletik & Motion

FIF Atletik & Motion er en 
forening for dig, der kan 
lide at bevæge dig både på 
stadion og i naturen

www.fifatletik.dk

København Karateklub Frederiksberg Sport Stacking Klub



Aktør Aktivitet Hjemmeside
Frederiksberg Sport 
Stacking Klub

Stacking er en sport for alle 
aldre. Evnen til koncentrati-
on, koordination og fokuse-
ring trænes med kopperne

www.fssk.dk

Frederiksberg Ungdoms-
skole

Frederiksberg Ungdoms-
skole udbyder mange 
spændende hold for unge i 
udskolingsalderen

www.frbung.dk

København ITF Ta-
ekwon-do

Koreansk kampsport med 
slag og spark. Træn balan-
ce, koordination og indre ro

www.kobenhavn-ta-
ekwondo.com

København Karateklub Frederiksbergs absolut 
største kampsportsklub. 
Sporten er social og med 
respekt for individet

www.kbhkarateklub.dk

Water & Wellness 
Flintholm

Stor svømmehal med gode 
muligheder for leg og moti-
on for hele familien

www.waterwellnes-
sflintholm.dk

VIL DU PRØVE NOGET ANDET?
Find mange andre muligheder på www.fiu-frederiksberg.dk (Idræt på Frederiksberg). 

Cirkus Vista Foreningen Familieidræt



Andre aktiviteter

Aktør Aktivitet Hjemmeside
Biblioteket Frederiksberg Biblioteket Frederiksberg kan 

findes på fem forskellige ste-
der i Frederiksberg Kommune

www.fkb.dk

Cirkus Naturligvis Cirkus Naturligvis er studeren-
de fra Science Skoletjenesten 
på Københavns Universitet

www.science.ku.dk

Den bemandede Lege-
plads i Lindevangsparken

Åben for børnefamilier i week-
enderne og sommerferieaktivi-
teter i skolernes sommerferie

www.facebook.com/den-
bemandedelegeplads

Foreningen START! 
Frederiksberg

Øvefaciliteter for musikudøve-
re i Frederiksberg Kommune

www.startfrb.dk

Frederiksberg 
Naturvejlederne

Workshops over hele året til 
børn og voksne

www.frederiksberg.dk/
natur

Frederiksberg Teater Hold for store og små. Her kan 
du gå til teater og performan-
ce

www.frederiksbergteater.
dk

Hovedstadens Beredskab Er du ung, og har du lyst til at 
prøve egne grænser af, så bliv 
en del af Ungdomsbrandkorp-
set

www.hbr.dk/beredskabet/
ungdomsbrandkorpset

MatematikØen Få en sjov og anderledes 
tilgang til matematik gennem 
matematiske gåder og lege

www.matematikøen.dk

Musikhøjskolen, 
Frederiksberg Musik- og 
Kulturskole

Gå til musik, billedkunst, film, 
dans og performance på Fre-
deriksberg Musik- og Kultur-
skole

www.musikhoejskolen.dk

Riddersalen Riddersalen byder på mange 
forestillinger for børn op til 12 
år

www.riddersalen.dk

Denne folder er blevet til i samarbejde mellem 
Bevæg Dig For Livet og Frederiksberg Kommune. 


