
TILMELDINGEN ÅBNER 2. OKT. KL. 20:00
på www.ungnorddjurs.dk 

og i vores App.

FRA 8. TIL 10. NOV.
Seneste tilmelding 25. okt.

PRIS: 700,-

https://www.ungnorddjurs.dk/klubber/ture/
https://www.ungnorddjurs.dk/klubber/tabulex-ungdomsskole-app/


Rønbjergturen er en social og 
aktiv weekend, hvor man sa-
marbejder om madlavning, 
sport, og anden aktivitet/hy-
gge. I grupper står man i fæl-
lesskab for  at købe ind, lave 
mad og planlægge, hvilke aktiv-
iteter man ønsker at deltage i.

Info-møde
Der er info- og planlægningsmøde 
for deltagere mandag d. 4. nov. kl. 
19.30 i Grenaa klub. Der kører busser 
fra Ørum og Allingåbro klubber.  På 
infomødet inddeles man i 6- og (en-
kelte)10 mands-grupper, der skal bo 
i hytter sammen. Hver gruppe vælg-
er en hytteformand, der deltager på 
hyttens vegne i informationsmøde 
ved ankomst til Rønbjerg. Hyttefor-
manden er ansvarlig for madcheck til 
indkøb af mad samt andre praktiske 
opgaver. På infomødet skal der også 
laves madplan og indkøbsliste, samt 
tilmeldes til de forskellige aktiviteter. 
Hvis man ikke kommer til infomø-
det, har man heller ingen ind-
flydelse på ovenstående beslut-
ninger. Der er derfor mødepligt 
til mødet. Forældre er velkomne. 
Mødet slutter 20.45 hvor der kører 
busser hjem igen.

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

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



Oplev bl.a.:
Bowling

3D-Laser
Subtropisk fest i badeland

Svømmehal
Vandrutchebane

Varmtvandsbassin
Fodboldgolf

Spa
Sauna

Fitnessrum
Squash

Badminton
Bordtennis

Minigolf
Forhindringsbane



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:

Jeg har betalt via netbank.

Sæt X

Tilmelding til Rønbjerg turen 

Tilmelding til turen kan foregår via vores hjem-
meside www.ungnorddjurs.dk eller i vores App.

Eller man kan tilmelde sig i vores klubber, eller 
på et af vores kontorer, ved aflevering af tilmel-
dingsblanket med forældreunderskrift og beta-
ling af depositum. 

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

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

Jeg vil gerne stige på bussen I: 

Sæt X:

Allingåbro Ørum
Sæt X: Sæt X:

Grenaa

Seneste tilmelding 25. okt.

https://www.ungnorddjurs.dk/klubber/ture/
https://www.ungnorddjurs.dk/klubber/tabulex-ungdomsskole-app/

