
Eksempler  på  mulig  indhold  på  turen

Outdoor i Danmark 

Vælg mellem for eksempel: 
Kano, kajak, kompasvandring, mountainbike
Outdoor i Norge

Vælg mellem for eksempel:
Kano, kajak, fjeldvandring, rafting
Outdoor i Sverige

Vælg mellem for eksempel:
Kano, kajak, bjergvandring, fiskeri

Du bestemmer hvor vi skal hen !!!
Fra mandag d. 15/10 til torsdag d.18/10 + 3 aftner med forberedelser
Pris: 850,-



Vælg, sammensæt og planlæg din egen outdoor adventure-tur. Er du vild med at opholde 
dig i naturen og udfordre dig selv med de fedeste aktiviteter? Så meld dig på UngNord-
djurs’ spritnye friluftshold. Du får faktisk stor indflydelse på, hvor vi skal hen og hvad vi 
skal lave på vores outdoor-tur. Du får en masse fede oplevelser og nye skills. Og så lærer du 
en masse om at færdes i naturen både til lands og til vands. 

Vi har selvfølgelig en masse friluftsgrej til rådig-
hed og du kommer til at lære om, hvordan man 
opholder sig i naturen, hvad må man, madlavning 
på bål og trangia, hvordan man laver et godt bål, 
klæder sig til al slags vejr, pakker en rygsæk til tur, 
hvordan man bruger et kompas, finder gode kort 
til vandreturen samt hvordan man læser et kort.      

Friluftsliv handler overordnet om at opholde sig 
i naturen og outdoorliv kan noget helt specielt, 
når det handler om, at skulle samarbejde om en 
opgave og rykke sine grænser. 

Inden selv outdoor-turen mødes vi 3 gange.
Første gang mødes vi og hilser på hinanden. Her 
får I præsenteret 3 lande, som I kan vælge imel-
lem. Det land, der får flest stemmer, bliver mål for 

vores tur. I får også mulighed for at vælge, hvilke 
aktiviteter og oplevelser, I gerne vil have på jeres 
outdoor-tur. 

Anden gang mødes vi, og I lærer om, hvordan 
man planlægger en tur. I får nogle opgaver, som I 
hver især er ansvarlige for til turen.

Tredje gang vi mødes, skal vi have alle de prak-
tiske detaljer på plads, inden afgang.

OUTDOOR ADVENTURE 
Holdet starter i efteråret 2018 og afsluttes 
med en tur i uge 42 (efterårsferien). 

Pris for hele dynen: 850,-
Bindende tilmelding på: www.ungnorddjurs.dk

Tilmeld dig på www.ungnorddjurs.dk


