
 

 

Infomøde for forældre og børn 

Torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 – 18.30 
 
Alle børn og forældre inviteres til informationsmøde ang. 
vores tur til Vilde Vulkaner Festival 2017 
 
Vi vil informere om selve turen, pakkeliste, transport m.m. og 
du/I vil selvfølgelig have mulighed for at for afklaring på evt. 
spørgsmål. 

 
Det er vigtigt at alle deltager til mødet, så i ikke gå glip af 

vigtig information. 
 
Tilmelding på mail andreas.klubspringbraettet@gmail.com 
 
Vi glæder os til at se jer.               
 Hilsen Andreas, Michella, Katja, & Daniel. 
 
 
 
 
 



 
Vi mødes tirsdag d.27 juni 2016  kl. 12:30 på Springbrættet 
Vi kører i en stor bus, og er i Vordingborg  kl.15:00. (Vi kører fra Spring kl 13:30) 

Her skal vi bære bagagen ind på selve festival pladsen. 
Husk at tage køresygepillen inden vi kører fra klubben, hvis du har brug for det. 

 

Hjemkomst 
Vi kommer hjem fredag d. 30. juni 2016 ca.  kl. 13:00 på Springbrættet 

 
 
Pakkeliste 

- Badetøj, evt. svømmebriller 

- Håndklæde 

- Toiletgrej 

- Solcreme 

- Praktisk tøj og fodtøj 

- Varm trøje 

- Regntøj og gummistøvler 

- Nattøj 

- Lommelygte 
- Drikkedunk 

- Liggeunderlag (Ingen luftmadras, ikke plads til det i teltene) 

- Sovepose og evt. hovedpude 

- evt. medicin (Køresyge, allergi, ingen smertestillende). 

- Bamsen ☺ 

- Sygesikringskort – afleveres tirsdag til Katja.. 

 

Sæt navneskilt på bagagen/soveposen. 
Mobil telefon kan man godt have med, men uden SIM-kort. 

 

Vi har en nødtelefon og skal kun benyttes som sådan!  
Nummeret er: 72 59 85 69 
 

Kontaktvoksen 

Hvert telt får tilknyttet en kontakt voksen som sørger for, at der bliver sagt ”pænt godnat” 

og tjekker stemningen i teltet. Det er ligeledes den kontaktvoksne der skal informeres hvis 

der er særlige behov omkring dit barn.(Senest i ugen før kolonien) 
 

Vi anbefaler at børnene har max har 250.- kr. med i lommepenge.  
 

Skal du købe vilde vulkaner merchandise vil vi gerne holde de ekstra penge du har med i 

en kuvert med navn på. 
 
Vi glæder os til en super koloni. Har I spørgsmål så kom forbi på klubben. 

Andreas, Katja, Michella & Daniel 

Vilde Vulkaner Festival 2017 


