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MOUNTAINBIKEBANA

TENNIS

STREETSTRIDER

En av årets nyheter på Gullbrannagården är den helt nybyggda mountainbikebanan med bland annat trappa, hopp och doserad träbana. Den
500 meter långa MTB-banan som startar ovanför stuga 15 och slutar
vid Bryggan, utmanar både liten och stor. Så glöm inte att hänga på
cyklarna när ni packar bilen i sommar, detta blir en riktig höjdpunkt!

Vad kan vara mer uppiggande än att starta dagen med en tennismatch?
Eller varför inte utmana dina vänner i en nervkittlande kompisturnering?
Utanför Skeppet finns vår tennisbana med asfaltunderlag, och i receptionen kan du både boka speltid samt hyra racket och bollar.

FOTBOLLSGOLF

Våra två studsmattor lockar alltid många gäster med högtflygande planer.
Oavsett om du vill snurra runt eller hellre hoppar upp och ner, är våra
studsmattor ett givet besök för dig med spring (och hopp) i benen.

Att glida runt på gården och i dess omgivningar på en rolig StreetStrider
och samtidigt träna hela kroppen låter ju som en dröm. I sommar finns
det möjlighet att göra just detta! Om man ska beskriva detta träningsredskap så är det närmast att jämföra med en crosstrainer på hjul.
Träningen är effektiv för kondition och styrka men är samtidigt skonsam
mot dina leder. Fem stycken StreetStriders finns att hyra i receptionen.
Boka in dig på StreetStrider-pass i receptionen.

Du som både besitter fotbollsskills och har en bra golfsving kanske har
ett visst försprång i sommar, då vi vid Lägergården bygger en sprillans
ny 6-håls bana för fotbollsgolf. Det funkar likadant som vanlig golf, men
med skillnaden att du sparkar en fotboll mot hålet istället för att använda
en klubba.Vi ser framemot många spännande drabbningar här!

KÄPPHÄSTBANA
”Brrrrr!” ”Galopp!” ”Ptrooo!”Vilka kommandon gäller för din häst? Mitt
på gräsplanen finns en alldeles nybyggd käpphästbana där du kan hoppa,
skritta och galoppera med din favorithäst. Har du ingen egen käpphäst
finns det att hyra i receptionen.

HAVSBAD
Några stenkast från Gullbrannagården ligger Gullbrannastranden, en 2,5 km
lång barnvänlig sandstrand med några av Hallands mäktigaste sanddyner.
Här kan man utan problem spendera många soliga och lata sommardagar,
fyllda med härliga havsbad, sandslottsbyggen och snäcksamlingar.

BMX-BANA
Bakom Skeppet finns vår nyuppfräschade BMX-bana, en kortare rundbana med fokus på sköna gupp. Här kan våra yngre gäster spendera
många roliga timmar på cykeln och samtidigt utveckla balans och cykelkontroll innan de ger sig ut i mountainbikebanan.

ÖPPEN KYRKA
Öppen kyrka är det varje dag. Då kan du tända ett ljus och sitta en stund
i kyrkan eller boka en tid med gårdspastorn som finns på plats. Kyrkan
är en plats för alla livets skeenden och när livet känns tufft kan det göra
skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du
tänker och känner. Pastorerna har tystnadsplikt och det som sägs förs
inte vidare.

DISCGOLF
Det är en viss känsla när kedjorna i frisbeekorgen rasslar till av frisbeen
när den landar rätt. I björkdungen vid Lägergården finns i sommar möjlighet att spela frisbeegolf på vår nya 6-hålsbana. Detta är en sport där du
ska försöka ta dig banan runt med så få kast som möjligt, en rolig och
avkopplande aktivitet.

HOPPKUDDE
Att få studsa runt på en stor hoppkudde är en dröm för många av våra
yngsta gäster. Här kan man hoppa med lagom mycket studs eller åka på
rumpan ner för en lätt lutning och landa i sanden. Bakom restaurangen
hittar du vår härliga hoppkudde.

BOULE
Kanske är sommaren 2021 året då utomhusboule trendar lika hårt som
inomhusboule gjort de senaste åren? Det är ett roligt och sällskapligt
spel med enkla och lättlärda regler, en aktivitet för alla åldrar och olika
fysiska förutsättningar.Vår boulebana ligger bredvid tennisplan och bouleklot finns att hyra i receptionen.Ta på baskern så kör vi!

BEACHVOLLEYBOLL
Det finns idrotter som hör sommaren till, och beachvolley är verkligen
en av dem.Vid Lägergården finns våra två banor där ni i fin sand och
förhoppningsvis strålande sol kan utmana varandra i rafflande matcher,
innan ni tar en tur ner till beachen för ett svalkande dopp.

TIPSPROMENAD

STUDSMATTOR

MINIGOLF
För många av våra återkommande gäster är det svårt att tänka sig ett
besök på Gullbrannagården utan att ha spelat en omgång minigolf på
våra klassiska banor. Här finns olika och roliga utmaningar för både stora
och små. Klubbor och bollar hyr du i receptionen.

BÖNERUM
I kyrkan finns under hela sommaren ett bönerum inrett i kyrksalens
sidosal. Rummet är öppet hela dagarna och hit kan du komma för att
vara stilla inför Gud och tillsammans med Gud. Om du anser dig känna
Gud eller inte spelar ingen roll. Gud känner dig och vill vara med dig.

LEKPARKER
För oss är det viktigt att barnen trivs och har roligt, därför är våra två
lekplatser med gungor, klätterställningar och annat skoj centralt placerade
på gården. För den lite mer våghalsige finns också en linbana att svinga
sig i bakom tennisplanen.

PROMENADSTIGAR
Runt omkring Gullbrannagården finns stora möjligheter att utforska vackra
promenadstigar. Med omväxlande och varierad natur inpå knuten kan du
på promenaden likaväl få se de vindpinade träden vid stranden som de
halländska slätternas vidsträckta fält. En natur som bör upplevas och
njutas av.

GLASSBODEN
Ingen sommar utan glass! I vår glassbod hittar du kvalitetsglass i en mängd
olika smaker från halländska SIA Glass tillsammans med massor av goda
tillbehör. Öppet varje dag under högsäsong.

KATTEGATTLEDEN
Kattegattleden är en 39 mil lång cykelled som går mellan Göteborg och
Helsingborg, och som passerar precis nedanför Gullbrannagården. Packa
en väska med picknic och badkläder och upplev denna fantastiskt vackra,
kustnära och lättcyklade cykelled med härliga sandstränder och vackra
utsiktsplatser. Om du inte har någon cykel med dig finns ett antal cyklar
att hyra i receptionen.

KONSTUTSTÄLLNINGAR
Genom åren har vi haft många fantastiska konstutställningar på och även
denna sommar kommer det finnas möjlighet att njuta av vacker konst i
Bäcksalen. I år är det konstnärerna Vicki Möllgård och Elisabeth
Ragnarsson som är utställare, och de flesta alster finns också till försäljning.

RESTAURANGEN
I restaurangen möter ni vår trevliga och kompetenta personal som
under sommaren serverar frukost, dagens lunch, a la carte, pizzor,
smörgåsar och fika. Råvarorna är alltid av bästa kvalité och kaffet är
KRAV- och rättvisemärkt. I sommar kommer utbudet vara något
begränsat men kommer också innehålla en del nyheter.
Arbetet leds av vår nya kökschef Stefan Vendelius.

BOKSTUGAN
I solen på stranden. I skuggan av ett träd. I hängmattan eller i solstolen.
Sommarlata dagar ger oss utrymme och tid för böcker, för läsning. I
Bokstugan hittar du skönlitterära böcker sida vid sida med andaktsböcker
och biografier. Här får du tips på musik att förgylla sommaren med och
annat smått och gott. Missa inte att göra ett besök i vår Bokstuga som
drivs i samarbete med Nya Musik när du besöker Gullbrannagården i
sommar. Öppet måndag till lördag 16.00-19.00.

KUBB
Visste ni att mellan 1995-2019 har Sverige vunnit Kubb-VM hela 18
gånger! Men de senaste sju åren har vi enbart vunnit en gång. Kanske
är det i sommar dags att börja jobba på VM-formen inför 2021? Eller
så vill ni spela kubb bara för att det är roligt, något för alla åldrar och
kanske en av de somrigaste aktiviteter man kan tänka sig. Oavsett så
finns det kubb-spel att hyra i receptionen.

PINGIS
Singel, dubbel eller rund? Att spela pingis är väldigt roligt, och det finns
flera möjligheter till variation av spelupplägg beroende på hur många ni
är som vill spela. Under sommaren finns ett utomhusbord vid Terrassen
och ett inne i Bryggan Syd, och skulle du ha glömt ditt rack hemma så
finns det att hyra i receptionen. Så dra ihop ett gäng och spela tillsammans – frågan är vem som slår den första smashen?

VARPA
Att semestra i Sverige får nya dimensioner när vi spelar varpa tillsammans,
eftersom denna sport för tankarna till Gotland då det är därifrån man
tror att den härstammar.Varpa liknar boule, men istället för att kasta klot
använder man platta stenar, så kallade varpor, som ska landa så nära en
pinne som möjligt.Varpor kan du hyra i receptionen, sedan är det bara
att ge sig i kast med denna roliga sport.
Eller som man säger i varpakretsar: ”Kasta inte skräp, kasta varpa.”

ENASTÅENDE GULLBRANNALOPP
Varje vecka har du möjlighet att springa ett enastående Gullbrannalopp
själv eller tillsammans med en kompis. Det finns ett lite längre och ett
lite kortare lopp att välja på, och du genomför det när det passar dig
mellan måndag morgon och lördag kl. 17.00. I receptionen finns mer
info samt lappar att fylla i om du vill vara med i tävlingen. På lördag
kväll lottar vi vinnare som meddelas via telefon samt på vår hemsida
och sociala medier. För att få den ultimata Gullbrannaloppskänslan kan
du med fördel be några personer att stå med i din hejaklack någonstans utmed banan.

RASTPLATS
Till höger om sommarängen, nya området, finns en plats där det finns
möjlighet för eftertanke och reflektion. Kanske perspektiven vidgas och
fördjupas och en och annan dörr öppnas eller stängs.

MER INFO OM VARJE AKTIVITET
HITTAR DU PÅ HEMSIDAN

