
   
 

   
 

Lalandia tur 2021 (29-31. oktober)  
 

Vores årlige tur til Lalandia i Rødby gennemføres fra fredag den 29. oktober 2021 til søndag den 31. oktober 2021.   
Har du tilmeldt dig turen der blev aflyst i 2020, har du modtaget separat mail med yderligere info. 

Alle pige- og drengehold fra årgang 2004 til 2012 kan deltage på turen. 

Det primære formål med turen er at styrke det sociale og sportslige både på de enkelte årgange men ikke mindst også 
på tværs af årgangene. 

Vi håber at I alle har lyst til at støtte op omkring dette tiltag, og deltage på turen. 

Indkvartering 

Alle bliver indkvarteret i 8 personers hytter hvor der vil være seks børn og to voksne i hver hytte (hytterne inddeles i 
årgange og drenge/piger). 

Da vi skal være to voksne i hver hytte, har vi brug for at der udover trænere, er nogle forældre der gerne vil deltage på 
turen (antallet af deltagende forældre vil være begrænset til de ledige ”voksen” pladser). 

Pris 

Prisen pr deltager er 1.400 kr. som inkluderer transport, aktiviteter samt mad og drikkevarer alle dage inkl. middag 
lørdag aften. 

Prisen for de forældre der ønsker at deltage på turen er 700 kr. og vi forventer at de deltager på lige fod med 
trænerne (dvs. hjælper med diverse gøremål). 

Alle deltagende trænere betaler 1/3 af prisen, den resterende del dækkes af tilskud fra klubben samt fordeling på 
deltagerprisen. 

Praktisk info 

Hver deltager må medbringe 250,00 kr. i lommepenge. 

Det er tilladt at spise slik, men energidrikke er strengt forbudt. 

Der skal medbringes sygesikringsbevis. 

Hvis der er deltagere der har specielle behov, sygdom, medicin mv. meddeles dette ved tilmeldingen i 
bemærkningsfeltet. 

Rygning på turen er ikke tilladt for børn/unge. 

For alle voksne deltagere er der alkohol- samt rygepolitik. Rygning er ikke tilladt i nærheden af børnene. 

Der bliver nedsat en gruppe som står for hytter, mad, sociale aktiviteter og boldspil. 

Tilmelding samt betaling 

Tilmeldingsfrist er senest den 30. september 2021. 

Tilmelding er bindende og gennemføres via dette link:  

https://kluboffice.dbu.dk//DBU/Activity?id=211236&clubid=986 

Hvis I som forældre ønsker at deltage på turen, skrives dette ved tilmelding af barnet i bemærkningsfeltet (undlad dog 
betaling). Når vi har overblik over antallet af tilmeldte børn, vil vi fordele de ledige pladser mellem forældrene. 

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Thomas Lindboe på mail eller telefon 20117056  

 

https://kluboffice.dbu.dk/DBU/Activity?id=211236&clubid=986


   
 

   
 

 

Foreløbigt program  

 

Fredag: 

Kl. 12.00 Afgang fra klubben med bus 

Kl. 15.00 - 17:30 Vandland 

Kl. 19.00 Aftensmad i hytterne og derefter hygge 

 

Lørdag: 

Kl. 09:30 - 12:00 Fodbold indendørs (hold deles på tværs af årgange) 

Kl. 12.30 Frokost i hytterne 

Kl. 14.00 Vandland 

Kl. 16.00 Afslapning, hygge og snacks 

Kl. 17.00 - 19:00 Minigolf eller Bowling 

Kl. 19.00 - 20.30 Middag på restaurant Bambino 

Kl. 22.00 Hjemme i hytterne 

 

Søndag:  

Kl. 10.00 Vandland & Monky Tonky Land  

Kl. 13.00 Frokost 

Kl. 14.30 Afgang fra Lalandia 

Kl. 16:30 - 17.00 Ankomst til klubben 

 


