
SPAR OP TIL 30 %* 
PÅ DAGS- OG PARTOUTARMBÅND
Gælder for medarbejdere samt deres familie  

ved køb inden 1. juni
www.outdoor365.dk/danmarksoutdoorfestival/armbaand/

SPAR 20 %  
PÅ VIP BUSINESS ARMBÅND

Købt før 1. juni
www.outdoor365.dk/danmarksoutdoorfestival/vip/

BRUG RABATKODEN:  
SILKEBORG BUSINESS 

SILKEBORG BUSINESS INVITERER TIL

KOM MED TIL DANMARKS DEJLIGSTE OUTDOOR FESTIVAL I LUNDEN 
Med et armbånd har du adgang til alle festivalens aktiviteter, workshops og foredrag.  

Kom med på SUP-safari. Lær at klatre helt til tops i træerne i Lunden. Eller stress af med yoga i 
‘Krop og sjæl’ området. Festivalen har en lang liste af friluftslivets “rockstjerner”, der er med til 
festivalen for at inspirere dig. Mød blandt andre den populære TV-vært Anne Hjernøe, der har 

rejst verden rundt med TV-programmet “Anne og Anders”, boet i Costa Ricas regskov i to år og 
“ånder lidt bedre uden for”.

MED ET VIP-ARMBÅND FÅR DU:

• Adgang til foredrag, aktiviteter og  
workshop der finder sted på festivalen

• 10 genstande i Outdoorbaren
• 3 måltider ved Eat Out Madmarked
• Adgang til lukket område med VIP lounge

Normal pris: 999 kr. pr. per. / din pris: 799,-VIP LOUNGE område

Eat out madmarked

Outdoorbaren

*De 30 % er inkl. de 20 % rabat man får på early bird. 



UDTALELSER FRA DANMARKS 
OUTDOOR FESTIVAL 2021

”Danmarks Outdoor Festival er årets absolutte højdepunkt for 
UdeUnger. Den nysgerrighed og hjertevarme, vi bliver mødt med 
her, kan noget helt specielt. Det går lige i hjertet. Her er vi en del af 
et større fællesskab med de andre arrangører i bushcraft-campen. 
Her møder vi alle de gæve frivillige og en masse skolebørn på krible 
krable eventyr i dagene op til og selvfølgelig på festivalen generelt.” 
- UdeUnger, Mette Søndergaard

”Det var en kæmpe oplevelse at stå og holde 1,5 timers foredrag på 
en græsplæne i Silkeborg omkring ultra-letvægts-udstyr for over 
50 nysgerrige tilhørere, der nød vejret, atmosfæren på festivalen 
og muligheden for at møde og dele inspiration og erfaringer.”
- Outsiders, Kaare Meldgaard 

”Vi er super glade for, at vi tog med på Danmarks Outdoor Festi-
val og satte vores svævebane op over festivalpladsen i Lunden. Den 
blev taget rigtig godt imod, og der var aktivitet dagen lang i løbet af 
weekenden – mere kan vi ikke ønske os. Det var dejligt, at så mange 
glade festivalgæster kom forbi og gav os nogle travle og sjove dage.” 
- Klatreparken, Anne Bruun Sørensen  

”Helly Hansens ”byt-dine-gamle-bukser-til-nye” blev en kæmpe 
succes. I løbet af weekenden fik vi klædt næsten 100 gæster på i 
nye Helly Hansen bukser, og samtidig fik vi samlet ligeså mange 
bukser ind, som vi kan give videre til hjemløse og Hus Forbi. Det er 
helt klart en aktivitet, vi har lyst til at gentage til næste år. Festivalen 
var en super oplevelse, og vejrguderne var med os.” 
- Helly Hansen, Britta Lindstrøm Trabolt

”Det var dejligt at opleve, hvor naturligt der blev taget imod til-
budene fra de mange super dygtige arrangører. Det var stort at 
opleve nysgerrigheden og behovet for de rolige outdoor aktiviteter... 
og at “stillekupéen” kunne være et vibrerende sted at lade krop og 
sjæl finde ny energi og inspiration.”
- Teamleder, Krop og sjæl, Mette Kolding



TILBLIVELSEN AF OUTDOOR365 
OG DANMARKS OUTDOOR FESTIVAL

2015
Ry Outdoor Festival afholdes for 
første gang, med 500 gæster.

2016
Ry Outdoor Festival afholdes for 

anden gang, med 1000 gæster.

2017
Ry Outdoor Festival afholdes for 
trejde gang, med 2000 gæster.

2018
Ry Outdoor Festival stifter navn 

til Outdoorfestivalen i Ry. 
Festival får 4000 gæster.

2019
Outdoorfestivalen i Ry afholdes 
med 8000 gæster. 

2020 - Maj
Outdoorfestivalen i Ry, aflyses 

grundet COVID-19.

2020 - Oktober
Outdoor365 opstår - portal over 
udeoplevelser i DK.
Eventyrsport indgår partnerskab.

2021 - April
Første udgave af Outdoor365 

magasinet udkommer.

2021 - September
Danmarks Outdoor Festival 
skabes på 100 dage og afholdes 
første weekend i september i 
Silkeborg med 20.000 gæster.

2022
Outdoor365 består nu af:

 Danmarks Outdoor Festival 
 To magasin udgivelser om året

Netværk af aktører (Outdoorklubben) 
Online portal med aktørere der udbyder udeopleveler 

og et inspirationsunivers i form af blogartikler. 


