Information om ski-turen til
Norge i vinterferien 2019!
Kære deltager i GJUK’s skitur 2019!
Hermed følger forskellige informationer om klubbens skitur til Norge
i skolernes vinterferie 2019 Vi bliver et lille hyggeligt selskab på i alt
23 personer, der skal tilbringe 5 dage sammen. Allerede nu er der
faldet rigelige mængder af sne i Rauland, så vi kan vist se frem til det
vi kommer efter, nemlig en kanon uge i Norges sne!!
Infomøde om skituren er MANDAG DEN 21. 1. KL. 17-18 I GJUK
Betaling:
Skal ske senest ved info-mødet den 21/1.
Indbetal helst pengene på klubbens konto i Sparekassen Kronjylland
Reg. Nr. 6114
Kontonr. : 0008629129
MobilePay: 90310.(brug helst denne)
I skal selv medbringe N.kr. hvis i skal bruge det deroppe. Ellers medbring Master eller Visa kort.
Turen koster i alt kr. 2.850. INKLUSIV buffet på færgen hjem Morgenbuffet kan købes, hvis der er plads i restauranten. Ellers medbring
madpakke.
Afgang:
Der er afgang søndag den 10.2. kl. 04,15 fra GJUK. I SKAL VÆRE I
KLUBBEN KL. 04,00 Vi skal sejle fra Hirtshals kl. 08,00 og ankommer til Larvik kl. 11,45. Herefter går turen til huset i Rauland, hvor vi
forventer at ankomme ved 15,30-tiden
Hjemkomst:
Vi skal rejse hjem igen fredag den 15. februar. Der er afgang fra
Rauland kl. 14,00 og vi skal sejle fra Larvik kl. 19,00 Vi er i Hirtshals
22,45 og forventer at være i Galten senest kl. ca. 01,30
Skal nogen ha’ fat i os under opholdet i Norge, kan GJUK’s
mobilnr. 26165191 benyttes (kun hvis det er meget vigtigt).

Vi skal bo i et hus beliggende lidt udenfor Rauland by. Vi bliver indkvarteret i 4 værelser af forskellig størrelse, I huset er der køkken, bad, toilet, og opholdsstue. Hvis du vil sove i din sovepose, skal
du blot medbringe lagen og pudebetræk. Vil du ikke ha’ din sovepose
med, forefindes der dyner og puder, som du selv skal medbringe
betræk og lagen til.
Hvad skal du medbringe:
Du skal huske at medbringe dit (BLÅ) sygesikringsbevis og dine lommepenge. Desuden skal du medbringe madpakke, der skal kunne
dække dit behov indtil vi er fremme i Rauland søndag.
Har du en rejseforsikring skal denne selvfølgelig også medbringes. Du skal også medbringe pas.

Husk også evt. medicin, dine skibriller og udstyr, som du skal
stå på ski i, samt håndklæder og toiletgrej m.v.

Den selvejende institution

Galten Junior- og Ungdomsklub

Syvtallet 8, 8464 Galten
Tlf. 87942320 Fax.: 87942323 mail; gjuk@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.gjuk.dk

Fra klubbens skitur 2018

I Norge skal vi selv sørge for madlavning, oprydning, rengøring
m.v. Det forventer vi, at alle deltager i!
GJUK’s medarbejdere på turen er Rasmus, John og Janus.
Som I allerede ved kører vi i klubbens bus derop. Vi vil derfor
minde Jer om, at vi forventer en god tone og at I sørger for at
holde bussen ren og benytter affaldsposerne til jeres affald.
Der må ikke medbringes eller indtages nogen former for rusmidler eller alkoholiske drikke.

Vi ser frem til en god tur!
Hvis I selv eller Jeres forældre har spørgsmål m.v., så kan i blot
kontakte undertegnede.
Afslutningsvis skal vi vide, om I skal have snowboard, ski og støvler. Vi skal også vide, hvilket skonummer du bruger.
Med venlig hilsen
John Nielsen
Janus Jensen &
Rasmus Mathiassen

