
 

Praktik 

 

Her er lidt information om den praktiske del af vikingehåndværk-kurserne på Vikingecenter Fyrkat. 

 

Tilmelding: Al tilmelding sker via LOFs hjemmeside www.lof.dk/mariagerfjord. Når du har udfyldt 

de nødvendige felter, får du en bekræftelse via e-mail. Det er vigtigt, at du 

kontrollerer denne del, da det er din kvittering på at du er tilmeldt. 

 

Kursussted: Alle kurserne finder sted på Vikingecenter Fyrkat, Fyrkatvej 37 B, 9500 Hobro 

 

Kontakt: Jan Vestergaard, LOF på mariagerfjord@lof.dk Tlf. +45 24479969 

 

Kurserne Der er forskellige start- og sluttidspunkter på kurserne. 

 Kurser over 3 dage:  

 Fredag kl. 18.00 – 21.30 eller længere hvis dette aftales med underviser. 

 Lørdag og søndag kl.. 09.00 til 16.00 eller længere hvis dette aftales med underviser. 

 Kurser over 2 dage:  

 Lørdag og søndag kl. 09.00 til 16.00 eller længere hvis dette aftales med underviser. 

 

Priser Priserne kan findes på lof.dk/mariagerfjord. Ved medlemskab af Fyrkats Venner 

opnås rabat på kurserne. Bemærk at deltagerpriserne er excl. omkostninger til 

materialer. 

  

Materialer Materialer indkøbes ved underviser, prisen er angivet ved bestilling af kurset 

 

Fortæring Vi starter med morgenmad alle hele dage kl. 09.00. Ved morgenmaden briefes 

deltagerne om det videre forløb på kurset. Prisen på morgenmad er indeholdt i 

kursusprisen. Heldigvis oplever vi ofte at kursister, der overnatter finder sammen om 

at lave fælles mad for egen regning i husene eller køkkenet. 

 

Overnatning Der kan overnattes på Vikingecentret og der er 2 typer af lokaler for overnatning, 

nemlig vikingehusene eller i et mere moderne lokale. Madrasser og sengetøj skal 

man selv medbringe. Send en mail hvis du ønsker at gøre brug af overnatning.  

 

Vikingetøj Kan lånes på stedet og anvendes i vikingecentrets åbningstid. 

 

Briefing Kræver kurset specifikke oplysninger, bl.a. om hvad man skal medbringe, vil der ske 

en briefing pr. mail til alle tilmeldte 2 uger inden kursusstart. 

 

Kursus- Kurserne arrangeres under LOFs gældende kursusbetingelser og er omfattet af   

betingelser  Folkeoplysningsloven. Deltagende unge under 13 år skal være ifølge med voksne, 

 men opfattes ellers som almindelige deltagere på lige fod med voksne. 

   

 


