
Vores ”7. klasses-træf i Jesperhus” 
er et hit. Vi bliver mere end 600  
7. klasses-elever fra Morsø,  
Skive, Ringkøbing-Skjern og  
Lemvig Ungdomsskole.

På vores hjemmeside kan I down-
loade hytte-ØNSKE-lister, som skal 
sendes til ung@morsoe.dk senest 
onsdag d.11. sept.
Der er plads til 6 personer pr. 
hytte. Evt. 7.  

Vi gør dog opmærksom på, at vi 
evt. opdeler hyttelisten for at få 
alle med. 
Dvs. man IKKE er garanteret, at 
komme til at bo sammen med 
alle fra listen!

Du skal medbringe:
• badetøj og håndklæder
• skiftetøj/sko - evt. regntøj
• joggingtøj eller lignende
• pude-/dynebetræk og lagen
• viskestykke, karklud
• opvasketabs
• mad - på nær til lørdag aften
• toiletpapir
• evt. kage og guf
• sundhedskort

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

Hvis du står som nr. 7, skal du 
altså selv medbringe, sovepose, 
liggeunderlag og bestik og 
service.

Program:
Infoplakat med aktiviteter 
hænges op i alle hytterne!

Fredag d. 27. sept.:
Kl. 16:00
• Ankomst v/ indgangen 
• Indkvartering 
• Aftensmad 
• Hyttehygge!

Kl. 17:00-21.00
• Abeland er åbent
   (fodbold, tramboliner  m.m.)  
    
Kl. 18:00-22.00.
• Svømmehallen er åben 

Kl. 19.00-21.00
• Lav din egen T-shirt
    (Telt ved hytterne)

Kl. 19.00-22.00 
• Lasergame (gratis billetter
 hentes i Ungdomsskolens 
    lederhytte)
 
Kl. 23:30
• Skal man være i egen hytte

Lørdag d. 28. sept.:
Kl.08:00-19.00
• Abeland er åbent 
   (fodbold, tramboliner  m.m.)

Kl. 08:00-16:00
• Minigolf

Kl. 9:00
• Billetter til Lasergames og 
Bowling - Lederhytten

Kl. 10:00-15:00
• Mountainbike 
   (Mødested: Abeland)

Prisen er 450 kr. 
som inkluderer: 
•  Kost 
• Logi
• Aktiviteter
• Diskotek

Betaling skal ske 
ved tilmelding på 
ungdomsskolens 
hjemmeside:
www.ungmors.dk

Anfør venligst  
elevens fulde navn, 
som tekst på  
indbetalingen.

Der kan laves 
særlige aftaler om 
bankoverførsel.

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

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

Kl. 11:00-15:00
• Piratland (Blomsterpark).
• Zoo (Blomsterpark).
• 4D-biograf (Blomsterpark).
•  Events på campingpladsen
•  Pandekagevogn (11-15)
•  Fodbold (kl 13-15)
•  Speed-meeting i hytte 4 + 5 
    (kl. 13-15) 

Kl. 130:00-14:00
• Svøm i vaders konkurrence.
    (Badeland)

Kl. 14:00-14:30
•  Papegøje-skole i Blomster-
parken

Kl. 17.00-19.00
Aftensmad: Pizzabuffet (+ so-
davand). Spiseplan udleveres 
i Jesperhus.  

Kl. 19:00-21:00
• Karaoke (Abeland)

Kl. 21:00-24:00
• Diskotek i Pizzariaet.
• Derefter skal man være i 
egen hytte

Søndag d. 29. sept.:
• Købmanden er åben  
    kl 8:00-11:00 
• Oprydning og rengøring. 
• Hytten ”godkendes” eller
    mere oprydning.

Ca. kl. 11.00.
• Afrejse

Du skal møde ved hovedind-
gangen til Jesperhus Camping 
fredag den 27. september kl. 
16.00. 

Træffet slutter søndag den 29. 
september kl. 11.00. 
Du skal have aftalt afhentning 
omkring dette tidspunkt. 

Indkvartering
I skal bo i hytterne på Jesperhus 
Camping. Gruppen er selv an-
svarlig for inventaret og slutren-
gøringen ved afrejsen. 

I skal lave mad til de fleste af 
måltiderne. Ungdomsskolen be-
taler for fællesspisning lørdag  
aften. 
Desuden udleveres en lille ”mad-
check” ved ankomsten, så I selv 
kan handle ind hos købmanden 
på campingpladsen.

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

De færdige hyttelister kan ses på 
ungmors.dk fra onsdag den 
18. september.

Når I kommer til campingpladsen 
fredag, får I en nøgle ved ind-
gangen. Dernæst kan I installere 
jer i hytterne. 

I skal blive i/ved hytterne, indtil vi 
har været rundt med madchecks 
og diverse informationer.

Kære elev 
og forældre

Program på 
turen

Pris og 
betaling

Rejse og 
ophold



INFO-møde
for elever og forældre,  

onsdag den 18. september  
kl. 19.15 - 20.15,  

Arenaen/Spurvevej 2.

Regler på turen:
• Man er positiv  
   overfor arrange-
   mentet, og følger 
   ledernes anvis-
   ninger.

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

• Man er indforstået 
   med, at indtagelse 
   af alkohol og eu-
   foriserende stoffer 
   er absolut forbudt.

• Alt rygning er forbudt
 i alle hytter

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

Fra Ungdomsskolen Mors er følgende voksne 
med på turen:

• Pia Frandsen   • Mads Overgaard
• Mads Jespersen  • Jonas Bro
• Lasse Mark   • Isabella Bundgaard
• Morten Svenningsen  • Henrik Nielsen
• Mikkel Rolighed  • Michelle Nørskov 
• Karsten Mark   • Joan Kirkebak
• John Landbo  • Johs. Odgaard

Tur telefon:
På turen kan du i nødstilfælde træffe en leder 
på tlf.: 99 70 62 86.

Skulle du eller dine forældre have nogle 
spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte 
undertegnede på Ungdomsskolen.

Med venlig hilsen

Johs. Odgaard
Morsø Ungdomsskole
Spurvevej 2
7900 Nykøbing Mors

99 70 62 80 
ung@morsoe.dk

Forsikringer:
Når man deltager i Ungdomsskolens aktiviteter, er man ikke af Ungdomsskolen 
forsikringsdækket mod tilskadekomst.

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

Ved specielle aktiviteter er det endvidere en god ide at sikre sig, at dit barns 
ulykkesforsikring også dækker såkaldt ”farlig sport”. Dette defineres forskelligt fra 
selskab til selskab.

Skal dit barn f.eks. klatre på klatrevæg eller deltage i andre events, bør du sikre 
dig, at aktiviteten er dækket. 

Kontakt dit selskab! Hos nogle selskaber kan weekendens aktiviteter skrives ind 
som et ”enkelt-event” .

VIGTIG info

7. klasses træf

Jesperhus
Fra fredag d. 27. september  
til søndag d. 29. september


