
Rønbjerg 
turen 2017

fra 10. til 12. nov.
Seneste tilmelding 27. okt.

Oplev bl.a.:

Pris: 650,-



Rønbjergturen er en social og aktiv 
weekend, hvor man samarbejder om 
madlavning, sport, og anden aktiv-
itet/hygge. I grupper står man i fæl-
lesskab for  at købe ind, lave mad og 
planlægge, hvilke aktiviteter man øn-
sker at deltage i.

Info-møde
Der er info-møde mandag den 6 nov. kl 
19:50 i Allingåbro. Der kører bus fra Grenaa 
og Ørum. På infomødet inddeles man i 6- 
og (enkelte)10 mands-grupper, der skal bo i 
hytter sammen. Hver gruppe vælger en hyt-
teformand, der deltager på hyttens vegne i 
informationsmøde ved ankomst til Rønbjerg. 
Hytteformanden er ansvarlig for madcheck 
til indkøb af mad samt andre praktiske op-
gaver. På infomødet skal der også laves mad-
plan og indkøbsliste, samt tilmeldes til de 
forskellige aktiviteter. Hvis man ikke kom-
mer til infomødet, har man heller ingen 
indflydelse på ovenstående beslutninger. 
Der er derfor mødepligt til mødet. Foræl-
dre er velkomne.

Afgang:
Der er afgang fredag eftermiddag (efter 
skoletid). Og hjemkomst søndag eftermid-
dag. De præcise afgangstider fra hver klub 
fås på info-mødet.

Kontakt:
Daniel Jensen 
e-mail: dj@ungnorddjurs.dk
Tlf.: 51 34 97 94





E-mail:

Navn:

Gade / Vej:

Postnr.: By:

Tlf.: Mobil:

Er der noget vi skal tage særlige hensyn til (allergi, brug af medicin, handicap m.m.)?

CPR-nr.:

Elev underskrift:Dato:

Dato: Forældre underskrift:

Som forældre giver jeg hermed min tilladelse til, at mit barn må bo i hytte med unge af modsat køn.

Ja

Jeg har betalt via netbank.

Sæt X

Nej

Tilmelding til Rønbjerg turen 

Tilmelding til turen kan foregår via vores hjem-
meside www.ungnorddjurs.dk, ved samtidig 
betaling med dankort.

Eller man kan tilmelde sig i vores klubber, eller 
på et af vores kontorer, ved aflevering af tilmeld-
ingsblanket med forældreunderskrift og betal-
ing af depositum. 

Betaling kan ske kontant, eller via netbank til 
Reg.nr.: 7320 Konto nr.: 0001031751. (Husk at 
angive navn, fødselsdato og navn på turen ved 
betaling via netbank.) Kvittering for betaling af 
depositum skal fremvises ved tilmelding.

Tilmeldingen er først gældende, når vi har regis-
streret betaling af depositum.

Jeg vil gerne stige på bussen I: 

Sæt X:

Allingåbro Ørum
Sæt X: Sæt X:

Grenaa

Seneste tilmelding 27. okt.


