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Regler
UngHernings ture er røgfrit. 

Energidrikke er ikke tilladt!  

Alkohol, euforiserende stoffer, snus må ikke medbringes eller tages på turen. 

Vi er skrappe vedr. ovenstående, og I må regne med, at vi tjekker jeres bagage! 

(Overtrædelse af ovenstående medfører hjemsendelse. Forældre kontaktes naturlig-
vis for afhentning. Er forældreafhentning ikke muligt foregår transporten i taxi for 
egen regning). 

Vi er mange – hjælpsomhed og godt kammeratskab er en selvfølge!! 

Piger og drenge sover hver for sig!

UngHerning Camp
Uge 27 2018

Mandag d. 2. - torsdag d. 5. juli
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UngHerning Camp 2018 Møder
Som en del af campen i uge 27, vil vi ger-
ne have jer med på råd ift. planlægning 
af hvilke aktiviteter I synes vil være fede. 
Derfor er der to møder inden uge 27. Her 
vil der være noget generelt info til jer d. 
15. maj, sammen med jeres forældre. De 
af jer der ønsker at være medbestem-
mende om indholdet på turen, mødes 
igen søndag d. 20 maj.

Transport
Du står selv for transport til og fra cam-
pen, vi mødes mandag d. 2 juli kl. 12.00, 
hvor der er indkvartering. Campen slut-
ter igen kl. 13.00 torsdag d. 5 juli. Har du 
svært ved selv at komme til og fra cam-
pen, så finder vi sammen en løsning.

Du kan blive en del af denne kanon fede 
tur, ved at tilmelde dig turen og indbeta-
le kr. 450,- på www.UngHerning.dk. Det 
er næsten for godt til at være sandt, men 
for dette beløb får du overnatning, kost, 
oplevelser, nye venner og masser af ud-
fordringer i 4 dage.

Tid
Mandag d. 2. juli til torsdag d. 5. juli

Sted
Vindkraften, Røjkærvej 15  
7500 Holstebro

Pris
450,-

Aldersgruppe
7.-10. klasse

Infomøde 
15 maj kl. 19-21

Planlægningsmøde
20. maj. Kl.10-15 

Tilmelding
UngHerning.dk

Tilmeldingsfrist
15. maj 2018

Kontakt info
Marlene Damgaard 
40 23 66 98 
ungmd@herning.dk

UngHerning afvikler igen i år Camp i uge 27 - denne 

gang på Vindkraften.

På lejren vil der være masser af aktiviteter 
man kan deltage i. Flere af dagene vil væ-
re temadage, fx omvendt dag, udendørs 
dag, Hawaii dag eller pigerne/drengenes 
dag, men alt dette vil I være med til at be-
stemme. 

Nogle af de mere faste aktiviteter kan fx 
være, fodbold, body bowling, skumkanon, 
super sumo, fiskeri, hockey, disc Golf, ud-
flugter, hoppepude, aften-bål med indlagt 
musik, sang og snobrød.

Det hele afhænger selv-

følgelig lidt af vejret, men 

vi satser på tørt og solrigt 

vejr. 

Telt eller indenfor
Man vælger selv om man vil sove i telte 
eller på 4-6 mandsværelser. Vælger I at 
sove i telte, skal I selv medbringe et. Man 
finder selv ud af, hvem man vil dele telt 
med. Hvis du vil sove inden døre, så skal 
der ønskes, hvem du ønsker at sove med. 
Der er dog max plads til 40, der kan sove 

indenfor, derfor fordeler vi pladserne in-
den turen, så I ved om I skal sove inde el-
ler ude. Der vil også være mulighed for at I 
kan prøve at sove i udendørs hængekøjer, 
hvis man har lyst, en nat eller to. 

Forventninger 
Du kan forvente at UngHerning på denne 
camp vil gøre alt for at give dig nye ople-
velser, minder for livet, udfordre dine per-
sonlige grænser, og du vil opleve at være 
en del af et fedt fællesskab.

Når du er med på UngHerning campen 
i uge 27, forventer vi selvfølgelig, at du 
tager aktiv del i campen, herunder at du 
hjælper med madlavning, praktiske gøre-
mål fx dække bord/rydde af, vaske op mv. 

Du skal medbringe
En kæmpe madpakke til frokost mandag, 
telt (aftal evt. at dele med venner), liggeun-
derlag/luftmadras, sovepose/dyner, pude, 
sengelinned (hvis du skal sove indenfor), 
badetøj, håndklæde(r), tandbørste, lom-
melygte, solcreme, praktisk tøj til frilufts-
brug, varm trøje, regntøj samt andet 
personligt outfit til 4 dage.




