Dansk Orienteringsforbund indbyder hermed til Sydkredsens U2sommerlejr 2021:
Til Sydkredsens U2:
-Klubungdomsledere
-Ungdomsudvalg
-Instruktører/trænere

Indbydelse til U2-sommerlejr i Thy fra lørdag 26/6 – fredag 2/7 2021
U2 har desværre ligget i
dvale hele sæsonen, men
den første uge af
sommerferien vender vi
stærkt tilbage! Turen går til
Danmarks første
nationalpark i Thy, hvor vi
skal bo i en spejderhytte
tæt på hav, sø, skov og
klitter. Ugen kommer til at
stå på alle de tilbagevende
aktiviteter som höker, flying
mile, hyttemesterskaber.
Og derudover en masse uforudsete og knaldhamrende sjove indslag. Så glæd
dig til endelig at kunne være samlet igen til en fantastisk tur.

Tilmelding: Du skal tilmelde dig senest
mandag d.

7. juni

Tilmeldingen kan ske enten via o-service
(husk at sætte kryds ved ”kurser” i
indstillinger for at få kurset vist) eller via din
klubungdomsleder, som vil sørge for at
tilmelde dig SENEST mandag den 7. juni.

For spørgsmål kontakt:
Henrik Rindom Knudsen
E-mail: henrikknudsen93@live.dk
Tlf.: 26363180

Vær venlig at overholde tilmeldingsfristen, da vi skal have lavet endelig
bestilling af busser mm.
Samtidigt med tilmeldingen indbetaler din klubungdomsleder
deltagergebyret på:
SparNord, konto 9385 -1110111769
Jette Viborg Sørensen
Jetteviborg@gmail.com
I feltet ” bemærkninger til arrangør” på o-service kan man skrive, om man
har nogle særlige ønsker til mad (vegetar, allergiker eller lignende).
Corona: Vi følger myndighedernes og DOF’s retningslinjer, som de er på
afgangstidspunktet, og tager de forholdsregler som er nødvendige.

Tid: Fra lørdag d. 26. juni til fredag d. 2. juli 2021
Sted: Søhytten, Vorupørvej 261, 7700 Thisted

Aktiviteter: Masser af orienteringstræning i de fede nordjyske terræner. Hertil
masser af sjov, badning, mosefodbold, tam-tam, hyttemesterskaber,
dasen og hygge. Alt i alt en masse sjove aktiviteter med og uden kort.

Afbud: I forhold til afbud, så skal de meldes til Henrik Rindom Knudsen
inden turen.
Transport: Transportplanen
lægges ud i vores
facebookgruppe ”U2 syd” og
U2-gruppens hjemmeside.

Pris: 1800 kr. der dækker transport, mad, logi, kort, mm.
VI SES SNART
Medbring: Løbetøj, løbesko, skiftetøj, sovepose, liggeunderlag, KOMPAS, rød
tusch, drikkedunk, sygesikringsbevis, lommepenge, badetøj,
madpakke til busturen derop, bestik, tallerken, kop, godt humør, og
alt det andet du plejer at medbringe.

–
Sydkredsens

ledere

