
Velkommen til 
Ungdomsskolens 

skitur 2019 

til Neukirchen i Østrig  
 



Personale 
 
 

 
 
Johs. Odgaard 
 
Joan Kirkebak 
 
Louise Jakobsen 
 
Anders Thisted 
 
Mads Overgaard 
 
Maja Borg 
 
Mads Jespersen 
 
Kontakttelefon: 
99 70 62 83  
    



Rejseplan 
 Mødetid på Spurvevej 2, fredag den 8. 

februar kl. 13.15 Afgang kl. 13.30  
 

 Ankomst til Neukirchen næste morgen 
forventet ankomsttid kl. 08.00 
 

 Afrejse fra Neukirchen, onsdag den 13. 
februar kl. 17.00  
 

 Forventet ankomst til Spurvevej 2, torsdag 
den. 14. februar kl. ca. 13.30  
(Ringer når vi er i Skive) 
 

 



Inden rejsedagen: 
 Forældre beder elever fri fra kl. 12.30. 

Dueholm er orienteret, men VIGTIGT at I 
beder fri i ”kontaktbogen” 
 

På rejsedagen: 
 Bagage kan afleveres på  

Ungdomsskolens kontor  
kl. 7.30-7.50 
 

 Madpakke kan komme  
på køl i Ungdomsskolen 
 

 Fra kl. 12.30 SKAL  
eleverne gå ”hånd-i-hånd”  
og i to lige rækker mod Ungdomsskolen 

Praktisk inden og på rejsedagen 



Transport i bus  

MEDBRING: 
◦ 1 stk. bagage  
◦ Håndbagage, pude, tæppe, toilettaske 
◦ Mad og drikke til turen 
 Der kan også købes mad på vej derned. Vi laver 
stop undervejs 

◦ PAS, Sundhedskort og ”Det blå kort” SKAL 
være i håndbagagen! 
◦ Euro-mønter, toiletbesøg koster 70 cent! 

 Det er ikke muligt at komme i bussens 
bagagerum på turen derop..! 

 



Bykort over Neukirchen 

Liften op 

Her bor vi! 
…skibus lige 
udenfor døren 

Supermarkeder 

Skiudlejning 

Skibus til 
hotellet 



Overnatning 
 
 
 

 Vi bor i Venedigerhof/Düvelmeyer på 
drenge- og pigeværelser af forsk. størrelse 
 

 Afterski hver aften med foto og video 
 

 Man er på eget værelse kl. 22.30 
 
 Ro kl. 23.00 

 
 HUSK, at der bor  

andre ved siden af! 
 

 



Venedigerhof/Düvelmeyer 











Neukirchen og Bramberg på ski 



App - Wildkogel 



Sikkerhed på pisterne 
 Kør minimum 3 sammen 
 Hav altid en telefon på dig 

som kan ringe i udlandet 
 Hav altid dit blå  

EU-sygesikringskort på dig 
 INGEN offpiste! 
 Kør kun på markerede  

og åbne pister 
 



 Stor morgenbuffet, med  
mælk, juice, the og kaffe.  
 

 Stor 2-3 retters aftensbuffet  
inkl. vand til maden.  
 

 Hvis man ønsker andre drikkevarer skal 
disse betales kontant ved bestilling  
 
 

Mad på hotellet 



 Man selv skal stå for frokost på bjerget.  
 Pris: ca. 10-15 euro inkl. sodavand 
 Vær opmærksom på at man på bjerget 

oftest KUN kan betale med kontanter og 
IKKE kreditkort 
 

 Morgenbolle til frokost eller..? 
 Picnic med ”kop”-pølser 

 
 

Frokost på bjerget 



Lommepenge  
 Det er svært at vurdere, hvor  

mange lommepenge, der skal  
medbringes, men udover penge til 

  frokost  er det jo rart, at kunne købe lidt   
  guf.  
  HUSK EURO!  
 

 Medbring en stor madpakke til rejsedagen. 
 

 Forbrug til aftensmad på hjemrejsen er 
75-100 kr. 
 
 





”Bank” 
 
 
 

 Vi tilbyder at opbevare elevernes  
penge med faste hævetidspunkter 
◦ På hotellet efter morgenmad og om aftenen  

 



Aktiviteter 
 Skiundervisning  
◦ Første dag umiddelbart efter skiudleveringen 
◦ Hver formiddag kl.9.00 

 Afterski hver dag med kåring af ”Dagens styrt”! 
 O-løb på ski 
 Picnic og gummibåds-ræs 
 Skøjtebane ved hotellet (2,50 euro)  
 Evt. kælketur (6-7 euro) 
 Skandalos-ræset! 
 Den Store Casinoaften 
 Sneboldkampe og sneengle 
…og meget, meget mere..! 

 



Det Store Skandalos-ræs 



Ugeprogram 
Fredag Lørdag Søndag  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag 

Afrejse fra 
US kl. 
13.30 

Forventet 
ankomst kl. 
8.00 
Morgenmad, 
omklædning 

Morgenmad 
7.30 
Skibus afgår 
kl. 8.00 
 

Morgenmad 
7.30 
Skibus afgår 
kl. 8.00 
 

Morgenmad 
7.30 
Skibus afgår 
kl. 8.00 
 

Morgenmad 
7.30 
Udtjek fra 
værelser 
Skibus afgår 
kl. 9.10 

Ankomst til 
US ca. kl. 
13.30 

REJSEDAG Skiudlevering 
kl. 10.00 
derefter ski-
undervisning 

Ski-
undervisning 
kl. 9.00 

Ski-
undervisning 
kl. 9.00 

O-løb på ski 
kl. 9.30 

Fri på ski 
med eller 
uden lærer 

Skibus retur 
senest  
kl. 16.40 
Ind-check på 
værelser 

Kælketur kl. 
15.30-ca. 
17.00 
Pris: 6-7 euro 

Mulighed for 
skøjtebane  
kl. 17.00  
Pris: 2,5 euro 

Picnic og 
kæmpe 
konkurrence
dag 

Ski og 
støvler 
afleveres 
efter skiløb 

Aftensmad 
Medbring 
madpakke 
eller euro 

Aftensmad på 
hotellet 
Kl. 18.30  
 

Aftensmad på 
hotellet kl. 
19.00 

Aftensmad på 
hotellet kl. 
18.30 

Aftensmad 
på hotellet 
kl. 18.30 

Afrejse fra 
hotel kl. 17 
Medbring 
euro til 
aftensmad 

Afterski 19.30  
Fællesrummet 
Dagens styrt, 
hygge, spil, 
filmaften 

Afterski 
20.00 
Fællesrummet 
Dagens styrt, 
hygge og 
pubquiz 

Afterski 
19.30 
Fællesrummet 
Dagens styrt, 
hygge og 
fællessang 

Afterski 
19.30 
Fællesrummet 
Den store 
Casino-aften 

Afterski i 
bussen 
Dagens styrt 



Påklædning på ski  
 

 Inderste lag - Svedtransporterende 
◦ Skiundertøj, skisokker el.lign. 

 Mellemlag - Varmt 
◦ Fleece, tyk trøje 

 Yderlag – Vindtæt / varmt 
◦ Vindtæt tøj, f.eks. skibukser og -jakke, 
handsker/luffer, hue, solbriller/goggles, 
læbepomade og solcreme 

 
 Hvis du kan, så LÅN DIG FREM! 



Billedlegitimation, forsikring og  
Det blå EU-Sygesikringskort 
 Billedlegitimation 

 TJEK dit pas og sørg for at det er GYLDIGT – SKAL være i håndbagagen!!! 
 

 Forsikringer: 

 Vær opmærksom på, at det er den enkeltes eget ansvar  
at have de relevante forsikringer i orden.  
Ungdomsskolen har ikke mulighed for at forsikre eleverne. 

 Ulykkes- og rejseforsikring!  
 

 Uddrag fra Udenrigsministeriets hjemmeside: 

  ...”Du skal før rejsen bede om et EU-sygesikringskort i din  
hjemkommune. Vær opmærksom på, at kortet giver ret til  
behandling på opholdslandets almindelige vilkår.  
Sygetransport til Danmark dækkes ikke.”...! 

 Læs mere på: 
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/ 
hvis-uheldet-er-ude/sygdom-og-ulykker/ 

 ...og tjek dine forsikringer! 
 

 Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles på:  
https://www.borger.dk/Sider/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort.aspx  
Man skal bruge NemID for at bestille det! 



Pakkeliste 
 Til busturen 
◦ Mobil og høretelefoner 
◦ Læsestof 
◦ Stor madpakke 
◦ Drikkevarer 
◦ Klipklapper el.lign. 
◦ Pude, tæppe og toiletgrej 
◦ Godt tøj at rejse i 
◦ Euro til toiletbesøg (70 cent pr toiletbesøg 

 
 Ved ankomsten 
◦ Hav dit skitøj pakket ØVERST i  

tasken/kufferten + klipklappere (indesko) 
 

 Til skituren 
◦ Husk, at temperatur og vejr kan skifte 

meget hurtigt, så vær forberedt..! 
◦ Skitøj, skiundertøj, skisokker 
◦ Hue, handsker, eventuelt halstørklæde 
◦ Solbriller/goggles 
◦ Solcreme og læbepomade 
◦ Hjelm – udleveres dernede! 
◦ VIP-kort – skal ALTID være på dig udenfor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Til fritiden 
◦ Tøj, støvler/sko, indesko 
◦ Toiletgrej, håndklæde, sengelinned 

 
 Andet 
◦ Lommepenge og penge til aftensmad  

på hjemturen 
◦ EURO – kontanter! 
◦ Billedlegitimation/pas – VIGTIGT!! 
◦ Blå sygesikringskort – VIGTIGT!!! 
◦ Mobil (der kan ringe i udlandet) 
◦ Kamera og kabel til at overføre billeder 

 
 På værelserne 
◦ Spil (kort, terninger og lign. Aftal med 

hinanden…) 
◦ Musik (Ghettoblaster – lav aftaler med 

hinanden, så der er 1 pr.værelse) 

 



Vi er alle VIP  
i Neukirchen 



Værelsesfordeling 
Værelse 3 
Agnes Østergaard 
Agnes Hyldig 
Ingrid Marie H. Krog 

Værelse 4 
Christoffer S. Nielsen 
Valdemar H. Østergaard 
Mikkel H. Jørgensen 
Jakob Kühn 

Værelse 6 
Magnus Søndergaard 
Rasmus Appel  
Anton Lank 

Værelse 14 
Lucas Hensberg 
Asger H. Jensen 
Malthe T. Nielsen 

Værelse 11 
Gustav H. Jensen 
Mikkel K. Christensen 

Værelse 10 
Jens Villesen 
Bastian Kjelde 
Thomas Kjærgaard 
Oliver Jørgensen 

Værelse 8 
Astrid Hyldig 
Sofie Havbo 
Mette S. Pedersen 
Stine Glintborg 
Lise O. Jensen 

Værelse 5 
Magnus Mortensen 
Marcus Laursen 
Magnus Dalgaard 
Frederik Rughave 
Jacob Sørensen 
Jonas Kokkedal 
Daniel Buchhave 
Oliver Pilgaard 

Værelse 9 
Anne Kirstine Vilsgaard 
Emma Thomsen 
Fie L. Jensen 
Nilda Marie Andersen 
Alhed Krag 
Amalie S. Olesen Værelse 15 

Mikkel Bertelsen 
Anders Petersen 
Joachim Mouritsen 
Rasmus Ritter 
Daniel Sekkelund 
Gustav Furbo 
Hubert Placzkowski 



Austria 2019 
…here we come..! 

 
Afterski for elever,  

den 14. marts. kl.16.30  
på Spurvevej 2 
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