


velkommen
Velkommen til Hop og Ruls første store farverige katalog. Vi har valgt at opdele siderne i temaer, 

da vi mener det er nemmere at overskue udvalget.

Hop og Rul er et privat udlejningsfirma, hvor der altid er mulighed for at finde underholdning til 

festen. Hos Hop og Rul sættes sikkerheden højt, hvorfor der til samtlige offentlige arrangementer 

bliver hjemsøgt en polititilladelse på baggrund af årligt syn af hver enkelt aktivitet. Derudover bliver 

kvaliteten af aktiviteterne sat som høj prioritering også. De rengøres og efterses jævnligt. 

Et af kendetegnene hos Hop og Rul er desuden, at vi altid overholder vores aftaler og kommer til 

aftalt tid. Hertil kommer den personlige kontakt med lejerne også i fokus, så der ikke opstår 

misforståelser. 

Hop og Rul har også erfaring med forskellige handicap-organisationer og med børn og unge med 

særlige behov.

Kontakt Hop og Rul for et uforpligtende tilbud, da vi har mange års erfaring med at sammensætte 

et varieret udvalg af forlystelser, som passer til jeres fest. Der er aktiviteter for alle aldre. Børn, unge 

og voksne. 

Vi glæder os til at høre fra jer! God fornøjelse!

Fra en sommerdag 2017 - Efter en regnfuld weekend, 
skal alle vore hoppeborge tørres, så de er klar til næste udlejning



JUmPeR

vore kunder
Haller/Fritidscentre
Skoler/Universiteter

Handelsstandsforeninger
Landbrugsskoler

Højskoler
Festivaler

Kurser
Åbent Hus

Familiefester
Byfester

Sportsskoler
Efterskoler

Bilforhandlere
Indkøbscentre

Teltfirmaer
Stævner

Firmafester
Efterårsferie-aktiviteter

Dyrskuer
Boligselskaber
Ungdomsskoler

Firmaevents
Varehuse

Teambuilding
Div. foreninger

Børnehaver
Vinterferie-aktiviteter
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Vidste du at...
Hop og Rul kører ud fra Lyngs på Thyholm - beliggende centralt til Aalborg - Aarhus - Esbjerg.

Thyholm er en halvø, der udgør den sydligste del af Thy og ligger i Limfjorden nord for Struer.



DYR
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Vidste du at...
Hop og Rul hjemtager polititilladelser til offentlige arrangementer på vegne af arrangørerne.

Hoppeborge m.v. skal synes og godkendes en gang om året af hensyn til forsikringer.



WeSTeRn
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Vidste du at...
Man kan opsætte/nedtage en idrætshal fyldt med 12 forskellige aktiviteter fra Hop og Rul på under en time.

Hop og Rul har Danmarks største hoppeborg.



CIRkUS

Se vores hjemmeside
www.hopogrul.dk

- eller besøg vores
facebookside
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Vidste du at...
Hop og Ruls mobile klatrevæg er 8 m høj og har automatisk faldsikring.

Man kan hoppe op til 7 m op i luften i Hop og Ruls Super-Jumper.



STRAnD/HAv/vAnD
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Vidste du at...
Det kun tager 1-2 minutter at puste en hoppeborg op.

Man kan gå på vandet i en af Hop og Ruls aktiviteter (Waterballz).



SPoRT oG
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Vidste du at...
Hop og Rul er i stand til at sætte 7 forskellige ting på som rodeo.

Der er weekender, hvor Hop og Rul er til stede i 20 forskellige byer.



konkURRenCeR
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Vidste du at...
Hop og Rul bakker op om det lokale frivillige foreningsliv.

Hop og Ruls personale altid har et smil på læben, uanset vejret.



lAnDmAnD
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Vidste du at...
At man selv har mulighed for at hente en mindre hoppeborg hos Hop og Rul på Thyholm.

Der ikke findes udlejninger som er hverken for store eller for små for Hop og Rul.



BIl

JUl

BRAnDmAnD

HAlloWeen

klATRe
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Vidste du at...
Hop og Rul sætter sikkerheden over alt andet.

Hop og Rul også er i stand til at formidle telte og musik.

Se vores hjemmeside
www.hopogrul.dk

- eller besøg vores
facebookside



DIveRSe

PIRAT
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Vidste du at...
Hop og Rul på samme tid kan fylde 4 idrætshaller.

Hop og Rul sætter en ære i at levere velholdte og rengjorte hoppeborge.



FoDBolD
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Vidste du at...
Thyholm er forbundet med Nørrejyske Ø og resten af Thy via den smalle landtange Draget.

Hop og Rul udlejer til hele Danmark.



CATeRInG
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Vidste du at...
Hop og Rul udlejer til hele Danmark.

Hop og Rul på få år er gået fra en enkelt hoppeborg til at være blandt landets største udbyder af forlystelser.



Kom til legeland med

Hallen bliver sprængfyldt med aktiviteter til alle aldre 
- bl.a. megaslide, kæmpe tarzan-bane, 

kæmpe klatretårn, hoppeborge i alle størrelser, 
rodeotyr, sumo-dragter og bungee-run...

Ret til ændringer forbeholdes.

Legeland - Legeland - Legeland - Legeland
Sted:

Dato:                          Kl.:   

Pris:                   for børn       for voksne   

I samarbejde med:



kontakt Calle på 42 96 00 00 eller
Anni på 61 74 92 28 - lyngs@hopogrul.dk


