DBSF og Sorø Bueskyttelaug
inviterer til Sommerlejr
lørdag 25. juni til tirsdag 28. juni 2011
Husmandsstedet ved
Kongskilde Friluftsgård ved Sorø
Der vil være fokus på 3D jagt, hvor vi vil benytte Kongskildebanen,
men der vil også være træning på FITA til nordisk mesterskaber
Vi mødes senest kl. 10 på parkeringspladsen ved
Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø
Herfra skal vi gå 800 m ad en markvej, så medbring en bagage, du kan bære.
Kan I ikke være der senest kl. 10.00, så skriv ca. klokkeslæt i tilmeldingen, så vi er forberedt på evt. at skulle
hente jer. Der må ikke køres igennem skoven til hytten.
Nr.1
Nr.2
Nr.3

deltagelse i hele sommerlejren 4 dage
deltagelse i weekenden lørdag-søndag

deltagelse mandag til tirsdag

500 kr.
300 kr.
300 kr.

Ledere/trænere, der deltager sammen med børnene og hjælper til under lejren, slipper med en brugerbetaling på 200,-kr.
SKRIV GERNE, HVIS DER ER NOGET SPECIELT DU KUNNE TÆNKE AT HJÆLPE MED.

BETALING SENEST 7. JUNI 2011 PÅ KONTO 5501 6878 492 445
HUSK AT ANGIVE NAVN OG KLUB PÅ INDBETALINGEN
Arrangementets pris er inkl. mad med 1 sodavand til aftensmad.
Der er ingen kiosk i nærheden men der vil være mulighed for mindre køb af slik, og sodavand og andet
mundgodt i køkkenet.
Husmandsstedet er en slags spejderhytte der ligger ved et flere hundrede hektar stort statsejet område, hvor der
er gode muligheder for at gå på opdagelse. Den nærved liggende badestrand ”Frederikskilde Strand” har det blå
flag, og er særdeles velegnet til børn.
Der er plads til 22 overnattende personer i Husmandsstedet, hvor der også er bad og toilet. Har du lyst til at
sove i eget telt, er du velkommen - husk at angive det på tilmeldingen.
Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt deltager i vores arrangement, og glæder os til at se jer i de første
dage af sommerferien.
Af hensyn til forberedelserne vil vi gerne have tilmeldingerne klubvis og senest den 7. juni 2011
Pak fornuftigt tøj til varmt og vådt dansk vejr, toiletartikler, sengetøj, badetøj samt håndklæder.
Husk også dit buegrej! ☺
Af hensyn til kokkene og dig selv, må du gerne skrive på tilmeldingen, hvis du er vegetar (og hvad du så spiser
- fisk og andet, eller kun grøntsager, sojaprodukter el. lign., æg og ost)
eller hvis det er bestemte ting, du ikke spiser af religiøse eller andre årsager
(kræsenhed tæller ikke).
Send tilmeldingen til
jlsj8@yahoo.com
husk ved tilmelding, at der udover NAVN & BUETYPE også
skal noteres FØDSELSDAG

BETALING SENEST 7. JUNI 2011 PÅ KONTO 5501 6878 492 445
HUSK AT ANGIVE NAVN OG KLUB PÅ INDBETALINGEN

Tilmelding
til Sorøs sommerlejr 2011
FRA KLUB:

DELTAGER I NR. SÆT KRYDS

Nr
1

Husk disse rubrikker

NAVN

BUETYPE

FØDSELSDAG

SPECIAL MAD
– SÆT KRYDS OG SKRIV I FELTET
LÆNGERE NEDE PÅ
SIDEN

VIL
GERNE
SOVE
INDE

Nr
2

Nr
3

SOVER
I
TELT

VEGETAR – MAD ALLERGIKER – O.LIGN.
ÅRSAG:
HVAD KAN SPISES? ELLER KONKRET HVAD IKKE KAN SPISE

NAVN:

DELTAGENE LEDERE/TRÆNERE/FORÆLDRE

NAVN

SPECIAL MAD
– SÆT KRYDS OG SKRIV I FELTET
OVENOVER

VIL
GERNE
SOVE
INDE

SOVER HJÆLPER
I
GERNE
TELT
TIL

BETALER
FULD
DELTAGER
GEBYR

Nr
1

HAR I NOGEN DER SKAL DELTAGE I DE NORDISKE MESTERSKABER?
ANGIV NAVN(ENE) NEDENFOR

ØVRIGE KOMMENTARER - SKRIV DEM HER

Nr
2

Nr
3

