
7. KLASSE-TRÆF
I JESPERHUS
VI BLIVER MERE END 500 
7.KLASSE ELEVER FRA IKAST & 
HOLSTEBRO UNGDOMSSKOLE 
SAMT UNGHERNING.



I skal møde ved hovedindgangen 
til UngHerning, Valdemarsvej 343, 
fredag d. 26. oktober kl. 15.45. 

Træffet slutter søndag d. 28. oktober 
kl. 12.00, hvor bussen kører hjemad 
mod Herning. Afhentning ved 
UngHerning, forventet hjemkomst 
kl. 14.00. 

INDKVARTERING 
I skal bo i hytterne på Jesperhus 
Camping. Hver hytte er selv ans- 
varlig for inventaret og slutrengørin-
gen ved afrejsen. 

I skal lave mad til de fleste af mål-
tiderne. UngHerning betaler for fæl-
lesspisning lørdag aften. Fredag af-
ten skal I selv medbringe madpakke.

Hver hytte har en hyttefomand, 
som er hyttens kontakt til 
lederne. Det er den person, der står 
øverst på listen. 

Når I kommer til campingpladsen 
fredag, får I en nøgle ved indgang-
en. Dernæst kan I installere jer i 
hytterne. I skal blive i/ved hytterne, 
indtil vi har været rundt med 
madplan og diverse informationer. 

FORVENTET PROGRAM: 
Program: Infoplakat med aktiviteter 
hænges op i alle hytterne! 

FREDAG D. 26. OKTOBER: 
KL. 17.30 
• Ankomst v/ indgangen

• Indkvartering

• Medbragt aftensmad spises i
hytterne.

• Hyttehygge!

KL. 17:00-21.00 
• Aktivitetshallen er åben

(fodbold, badminton m.m.).

KL. 18:00-22.00. 
• Svømmehallen er åben

KL. 19.00-22.00 
• Lasergame (gratis billetter

hentes hos UngHerning).

KL. 21.00-23.00. 
• Fredagshygge i Aktivitetshallen

KL. 23:30 
• Skal man være i egen hytte

LØRDAG D. 27. OKTOBER: 
Gratis billetter til bowling og 
laser-game, fordeles af 
lederhytterne i Jesperhus. 

KL.08:00-RESTEN AF DAGEN 
• Aktivitetshal (fodbold, badminton

m.m.).

KL. 08:00-16:00 
• Minigolf



KL. 10:00-19:00 
• Bowling (gratis billetter).

KL. 10:00-22:00 
• Lasergame (gratis billetter).

• Svømmehal

KL. 11:00-16:00 
• Piratland (Blomsterpark).

• Zoo (Blomsterpark).

• 4D-biograf (Blomsterpark).

KL. 19:00-21:00 
• Karaoke (Aktivitetshallen)

KL. 21:00-24:00 
• Diskotek i Aktivitetshallen.

KL. 00:30 
• Skal man være i egen hytte

Golf (par-3 bane): NB: Du skal have 
golf-handicap. Udstyr i informa-
tionen (gratis). 

Fællesspisning/Aftensmad: 
Pizzabuffet + sodavand. 

SØNDAG D. 28. OKTOBER: 
• Aktiviteter på pladsen, svømme-

hal åben.

• Oprydning og rengøring.

• Hytten “godkendes”, mere oprydning.

CA. KL. 11.30. 
• Afrejse

DU SKAL MEDBRINGE: 
• Badetøj

• Håndklæder

• Skiftetøj/sko

• Evt. regntøj

• Joggingtøj eller lignende

• Pude/dynebetræk og lagen

• Viskestykke

• Karklud

• Toiletpapir

• Evt. kage og guf

• Sundhedskort

Der er dyner, puder, tallerkener og 
bestik til 6 personer. 

Hvis du står som nr. 7, skal du  
selv medbringe sovepose, liggeun-
derlag, bestik og tallerkener. Alt 
dette finder vi ud af på vores 
infomøde d. 10. oktober kl.  17-18.

PRISEN ER 450 KR. OG 
INKLUDERER: 
• Kost og logi

• Transport

• Aktiviteter

• Diskotek

BETALINGSFRIST: 
VED TILMELDING 
Der kan laves særlige aftaler om 
bankoverførsel. 



REGLER PÅ TUREN: 
• Man er positiv overfor arrange-

mentet, og følger ledernes
anvisninger.

• Der må ikke komme ”gæster”
udefra – turen er KUN for de
unge, der er tilmeldt turen.

• Man er indforstået med, at indta-
gelse af alkohol og euforiserende
stoffer er absolut forbudt.

• Al rygning er forbudt i alle hytter

Hvis disse regler ikke overholdes, vil 
eleven i yderste konsekvens blive 
hjemsendt for forældrenes regning! 

Når man deltager i Ungdomssko-
lens aktiviteter er man ikke af Ung-
domsskolen forsikringsdækket mod 
tilskadekomst. 

Med andre ord betyder det, at hvis 
dit barn deltager i aktiviteter, så skal 
I selv sørge for at have en ulykkes-
forsikring som dækker. 

Turtelefon: Skulle du eller dine 
forældre have nogle spørgsmål, 
er I meget velkomne til at 
kontakte 

Marlene fra UngHerning 
tlf.: 4023 6698




