Hyttetur til Glænø lejren
Fredag den 26.april til søndag den 28.april.
Efter nogle års pause lader det til at der er god interesse for, at klubben igen arrangerer en hyttetur
for ungdom i klubben. Vi har været så heldige at kunne leje en hytte ”Glænø lejren” i NV Sjælland
igennem KFUM. Nedenunder kan der ses de vigtigste informationer om turen. Der bliver ikke
udleveret mere materiale til dem der tager med.
Turen er for alle grupper i klubben herunder ungdommere fra 8 år (årgang 2011). Der vil være
ungdomstrænere med på turen.
Det er en forudsætning at der er nogle få friske forældre der kan tage med - det forventes at
det bliver en meget stor flok at skulle fodre af og aktivere. Behov i forhold til antal tilmeldte giv besked ved tilmelding om mor/far kan deltage på turen.
Der bliver arrangeret forskellige aktiviteter under opholdet, idrætslige som sociale - det plejer at
være nogle sjove og spændende ture.
Der er plads til omkring 60 overnattende - hvis der er større tilslutning, så gælder først til mølle.
Afgang:

Fredag den 26.april kl. 16 fra Tårnby stadion.

Hjemkomst: Søndag den 28.april - afgang fra Glænølejren kl. 12
Hvor:

Glænø lejren - Teglværksvej 18, 4534 Hørve
Masser af skov og strand og masser af plads.

Transport: Vi satser på at der er forældre nok der kan køre børn derop og hente når de skal hjem.
Der vil blive lavet en fordelingsnøgle. Forældre der henter/bringer med fælleskørsel
får en rabat på 200 kr.
Medbring: Sovepose og lagen/dynebetræk, træningstøj, skiftetøj, lygte, løbesko, toiletgrej og dit
gode humør. Hvis din mor/far vil bage en kage til turen vil det være populært.
Betaling:

Der er et deltagergebyr på 400 kr, som betales ved til konto 3361 0016642614 eller
mobilepay 25151159 – anfør ”navn/Glænø”. Dette beløb dækker delvis betaling for
ophold, mad og forplejning. Resten betaler klubben.

Tilmelding: Skal ske via klubbens hjemmeside – stævner, terminsliste og find datoen. Noter om
forældre kan deltage på turen, kan hente eller bringe og evt. kage med.
Tilmelding skal ske allersenest den 11.april – og meget gerne med det samme, så vi
kan lodde interessen – evt. afbud også senest den 11.april.
Information: Ring eller skriv til Michael Christensen

Bak op om dette gode initiativ.
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