Tilmeldingsblanket

Mandag d. 2. – lørdag d. 7. juli 2018

Navn:

___________________________________

Adresse:

___________________________________

Postnr.:

_____________ By: ___________________

Land:

___________________________________

Fødselsdato og år: ______________________________
Dreng:______ Pige:_______
Ønsker pulspakke (entre,turpas,mad) til Tivoli (375kr.):
_________
Deltagers mobilnummer:__________________________
Forsørgers mail-adresse:___________________________
T- shirt str.: XS___ S___ M___ L ___Xl ___XXL ____

Ja Nej

Må der komme billeder af dig på vores hjemmeside?
Jeg tilmelder mig følgende hold:
(Se nærmere beskrivelse af holdene bag på denne side)
Du kan vælge imellem to hold hvor 1 er det hold du helst vil
med på og 2 er dit andet ønske.
Tirsdag den 03. juli: Kanotur: _____ eller Forhindringsbane: _____
Onsdag den 04. juli: MTB: ______ eller Svømmehal: ______
Eller Ponyridning: ______
Forsørgers navn:_____________________________________

Telefonnummer:________________/_______________
Forsørgers underskrift:___________________________

Vi ses til en sjov uge!

Kom med på mountainbike, til hest, i
kano, på stranden, i svømmehallen
eller op i træerne!

Nordisk Sommerlejr 2018
Hermed inviteres til sommerlejr i Hillerød. Lejren finder sted på
Nordisk Lejrskole & Kursuscenter/ Danhostel Hillerød fra den
02. – 07. juli og afholdes i samarbejde med foreningen Norden.
Der er plads til ca. 90 deltagere i alderen fra 11 – 14 år. Dertil
kommer voksne ledere fra de enkelte lande.
Følgende lande er inviteret: Danmark, Finland, Færøerne,
Grønland, Island, Norge, Sverige & Åland
Nordisk Lejrskole ligger i et naturskønt område ved skov og
søer. Her er mulighed for at benytte robåde, badminton-,
petanque- og boldbaner, bålpladser, udendørs bordtennis,
naturlegeplads og mange andre sjove aktiviteter. Indendørs har
vi bl.a. fodboldspil, airhockey, bordtennis, dart, billard og
diskotek.
Der vil være mulighed for at tilmelde sig forskellige aktiviteter.
Se næste side og tilmeldingsblanketten bagpå.
Vi skal også besøge Frederiksborg Slot, København med
kanalrundfart, shoppe og besøge Tivoli. Hvis vejret tillader det,
skal vi til stranden, og den sidste aften holder vi afslutningsfest
i vores diskotek.
Det koster 1975 DKK at deltage i lejren. Prisen dækker alle
måltider, ophold på lejrskolen og udflugt
er. Prisen dækker IKKE turpas til Tivoli. Det kan bestilles på
tilmeldingsblanketten. Hertil kommer udgiften til rejsen til
Hillerød. Tilskud kan evt. søges i den lokale afdeling af
Foreningen Norden.
Tilmelding til sommerlejren kan ske ved at udfylde denne
tilmeldingsblanket og sende den til: Nordisk Lejrskole og
Kursuscenter, Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød, eller via vores
hjemmeside på www.hillerodhostel.dk senest den 01. juni.
Mailadresse: info@hillerodhostel.dk, telefon +45 48261986.
Yderligere spørgsmål kan rettes til Karin telefon +45 24245186

Nordisk Sommerlejr 2018
Kanotur
Tirsdag den 03. juli kl. 9.30 – 17.30
Er du til vand, og kanosejllads, er dette turen for dig.
Selvom du er nybegynder kan du roligt melde dig, da
turen foregår i et roligt tempo med tid til sang og
hyggesnak. I skal lave mad på grillen og der bliver
mulighed for at bade og spille fodbold mv.

Ridetur i skoven
Onsdag den 04. juli fra 9.30 – 17.00
Elsker du dyr og natur kan du komme med på en dejlig
ridetur i dyrehaven tæt på bakken, Kongens Lyngby.
Turen vil foregå i et stille tempo hvor alle kan være med,
om så du er nybegynder eller øvet. Vi strigler hestene,
sadler dem op og hygger med dem, inden turen går i
skoven. (Afhænger af vejret)

Til Tops
Tirsdag den 03. juli kl. 9.30 – 16.30
Forhindringsbane i trætoppene. Du kommer op i træerne
ved hjælp af rebstiger. Du kommer fra træ til træ, via
forskellige forhindringer, og ned igen på en svævebane.
Der er flere forskellige baner alt efter mod. Her kan der
også spilles disc golf bold.

Mountainbike
Onsdag den 04. juli kl. 9.30 – 16.00
Prøv en tur på MTB. Mountain-biking er en sjov og
effektiv måde at dyrke motion på, samtidig med at du
får mange gode oplevelser i naturen. Turen er både for
begyndere og øvede.

Svømmehal
Onsdag den 04. juli kl. 9.30 – 16.00
Vi besøger Hillerød svømmehal. I svømmehallen findes tre
vipper på henholdsvis 1, 3 og 5 meter og tre rutsjebaner.

