
Vi tager rundt i Jylland og ser en superliga kamp hver dag i henholdsvis Ål-
borg, Hobro og Horsens. Vi skal opleve fodbold kulturen på forskellige stadi-

ons samt lave odds konkurrencer og hygge med en masse FiFA.

PRIS: KR. 500,-
Inkluderet i prisen er: Entré til 3 superliga kampe, transport, 2 overnatninger samt morgen- 

og aftensmad alle dage. (frokost lørdag og søndag er på egen regning.)

5.-7. OKTOBER



Tag med Ungnorddjurs på Superliga tur, rundt 
i Jylland. Turen vil byde på fodboldkampe, Fifa 
turnering, odds konkurrence og strøgtur.

FREDAG: Vi kører afsted mod Ålborg Senest kl. 16.00 hvor 
vi kører direkte ud til stadionet for at se Aab vs. Brøndby kl. 19.00. Når kam-
pen er slut, kører vi ud til en nærliggende ungdomsklub hvor vi skal sove.

LØRDAGEN byder først på en strøgtur igennem Ålborgs 
gader, inden turen går videre til Hobro, hvor vi skal se Hobro vs. Fc Nordsjælland. 
Når kampen er færdig kører vi imod Århus hvor vi har lånt en ungdomsklub til 
overnatning. Her hygger vi med aftensmad og div aktiviteter i løbet af aftenen.

SØNDAGEN byder på brunch og efterfølgende afgang 
imod Horsens, hvor vi skal se AC Horsens Vs. Esbjerg. Vi er i Grenå omkring 
kl. 18.00 igen. 

VI HAR I ALT 24 PLADSER 
til rådighed. Så det først til mølle. Pladserne skal bestilles på ungnorddjurs.dk 
eller nede i din klub. Prisen for turen er 500,- som dækker transport, kamp-
billetter, morgenmad og aftensmad lørdag samt morgenmaden søndag. De 
øvrige måltider skal du selv dække ind. 

TILMELDINGSFRIST: 
SENEST D. 20 SEPTEMBER



FREDAG

VS.

LØRDAG

VS.

SØNDAG

VS.



Elev underskrift:Dato:

Dato: Forældre underskrift:

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

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 denne 
tilmeldingsblanket sammen med af turen. 

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 
registreret betalingen.

T I L M E L D I N G

E-mail:

Navn:

Gade / Vej:

Postnr.: By:

CPR-nr.: Jeg har betalt via netbank

Jeg har betalt kontant

Dit mobil nummer: Forældres tlf. nummer:

Du behøver IKKE udfylde blanketten hvis du tilmelder dig online.


