RØNBJERGTUREN 2018
HYTTER!


Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus.



Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt.
opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen kan ikke køre samtidigt.



I skal huske toiletpapir og køkkenrulle, når I køber ind eller med hjemmefra.



Der er karklude og gulvklude i hver hytte.



Der er el-varme i alle hytter. Det er VIGTIGT at I slukker for varmen når I lufter ud og at I
slukker lyset når I forlader hytten, da dette er den største udgift på turen. Bruger man
ekstraordinært meget strøm i løbet af weekenden, kan efterbetaling påkræves.



Internet er muligt via wifi i hytterne.



NØGLER: Der udleveres nøglekode til døren.



Ved fejl og mangler i hytten, eller kommer I til at ødelægge inventar, kom straks og sig det
til en leder. Ved afrejse bliver hytten kontrolleret, og evt. ødelagt inventar eftersendes
regning. Som udgangspunkt er alt i orden når vi ankommer, medmindre man har påpeget
andet.



Hytteformanden får ved ankomsten udleveret mappe ved lederhytten, og er ansvarlig for
aflevering af mappen i udfyldt stand søndag ved kontrol af egen hytte. Der udleveres
ligeledes armbånd til svømmehallen til hytteformanden, som skal afleveres søndag.
Bortkomne armbånd erstattes med 100 kr. pr. stk.



Hyttemappen indeholder jeres plan for weekenden, med tidspunkter for de aktiviteter i
må have tilmeldt jer.



Tyveri kan forekomme her ligesom mange andre steder. Lad aldrig tøj, sko, tasker eller
værdigenstande ligge på centret eller i omklædningsrum uden opsyn.



Svømmehal: Lås alt dit tøj samt sko inde.



Idrætshallen: Baner i hallen bookes i kiosken.
Hvis du klæder om i omklædningsrummet, tag da dine ting med ind i hallen i en taske.



Der skal være ro på centeret mellem 23.00 og 08.00.

RØNBJERG INFO.
Du skal med fra den klub, du angivet på infomødet og på tilmeldingsblanketten.
Kommer du for sent til afrejse fra klubben, skal du selv sørge for at komme til Rønbjerg. Kontakt
venligst Daniel Jensen.
Alle hytter har tilknyttet en klubmedarbejder, som kommer og byder jer velkommen når vi
ankommer, og som vil sørge for at I har det godt hele weekenden igennem.

Mad:
Hver hytte får et beløb til indkøb af mad hjemmefra. Man er velkommen til selv at medbringe mad
udover. Køber I for mere end for det pålydende beløb skal I selv betale resten. Tag evt. selv lidt let
mad med hjemmefra til fredag aften, da vi ankommer omkring spisetid, og man har travlt med at
pakke ud, samt aktiviteterne starter kl 20.00.

De få regler der er:
På turen gælder UngNorddjurs´ alkohol- rusmiddel- energidrik- og rygepolitik – det vil sige at det
ikke er velkommen. Overtrædelse betyder kontakt til forældre/politi og hjemsendelse på egen
regning.
Mellem 23.00 og 08.00 er der ro i hytterne – ingen musik. Færden udenfor i dette tidsrum foregår
uden snak og larm. Overholdes dette ikke, inddrages muligheden for alle, og alle skal derefter
være i deres egne hytter. Man sover stadig i sin egen hytte.
Sørg for at alle i hytten er med og har det rart. Opstår der udfordringer, henvender I jer til den
medarbejder, der er tilknyttet jeres hytte.
For yderligere info kontakt da nedenstående – eller opsøg mere info på
https://www.ungnorddjurs.dk/ - Info for Rønbjergturen
Når alle tager et ansvar får vi en god tur.

Leder på turen:
Ungdomskonsulent Daniel Jensen – tlf.: 51 34 97 94 – Efterlad gerne en besked, så ringes der
tilbage hurtigst muligt.

Tjekliste


Sygesikringsbevis



Viskestykker



Toiletpapir samt køkkenrulle



Egnet tøj – sportstøj, badetøj, udendørs sportstøj v. deltagelse på forhindringsbane, etc.



Opvasketabletter



Håndklæde og fyldt toilettaske



Lagen og sengetøj er på resortet

Mødetider
Grenaa

Senest 15.30

Ørum

Senest 15.30

Allingåbro

Senest 16.00

Leder på turen: Ungdomskonsulent Daniel Jensen – tlf.: 51 34 97 94 – Efterlad venligst en
besked, så ringes der tilbage hurtigst muligt

Aftal et tidspunkt i mødes, eller hvem der står for at handle ind.

Morgenmad lørdag + søndag
-

Madvarer

Middagsmad lørdag -

Madvarer

Aftensmad lørdag -

Madvarer

Medbringer hjemmefra:

Navn

Tidsplan Estimeret
Fredag:
18.30

Ankomst Rønbjerg Feriecenter Livøvej 80, 9681 Ranum

Søndag:
12.00

Hjemrejse.

Ca. 13.45

Ankomst v. Allingåbro klubben på busholdepladsen

Ca. 14.00

Ankomst v. Ørum

Ca. 14.15

Ankomst v. Grenaa

