
 Hyttetur med Esbjerg City Taekwondo Klub  
den 10. september og den 11. september 2016. 

 

 

Vi gentager sidste års succes. Esbjerg CITY Taekwondo Klub inviterer alle med på hyttetur 
i Marbæk den 10. september og den 11. september 2016. Hvad, hvor og hvordan? Her får 
du alle de praktiske oplysninger:  
  
Adressen:  Myrthuevej 61, 6710 Esbjerg 
 
 Mødetid:  Lørdag den 10. september klok-

ken 12.00. Husk at spise hjem-
mefra, da vi først serverer mad 
til aften. 

  
Transport:  Man sørger selv for transporten 

eller laver aftaler ud til hytten i Marbæk.  
  
Overnatning:  Der er sovesale. Husk at medbringe sovepose, pude og lagen. Der er kun 

plads til 30 overnattende, så skynd dig at få tilmeldt.  
  
Mad:  Det sørger de voksne for. De sørger også for guf. Der er kage, aftensmad 

og guf om lørdagen. Der er morgenmad, frokost og kage om søndagen. 
De voksne fra klubben og forældrene lave i fællesskab mad.  

  
Aktiviteter:  Der er mulighed for spil, boldspil, skovtur, og hvad vi ellers finder på. 
  
Husk:  Toiletgrej, håndklæde, regntøj, skiftetøj (du kan blive våd i løbet af da-

gen), lommelygte, telefonnummer til far/mor, evt. medicin (hvis, så giv 
besked til de voksne) 

  
Afrejse:  Søndag den 11. september 2016 klokken 15.00 med forældrekaffe og 

kage. Inden vi forlader hytten, skal vi i fællesskab gøre rent. 
  
Pris:  100 kr. pr. deltager betales ved tilmelding på vores hjemmeside (gælder 

både børn og voksne). Hytteturen er for alle medlemmer og forældre. 
Medlemmer under 12 år skal medbringe mindst 1 voksen.  

  
  Har I ikke mulighed for at overnatte er I meget velkomne til deltage lørdag 

inklusiv aftensmad for 50 kr. pr. person.  
  
Kage  Hvem vil bage kage til os? Vi skal have kage både lørdag og søndag. 
  
Tilmelding på klubbens hjemmeside under ”EVENT”. Vi glæder os til at se rigtigt mange børn 
og forældre. 
  
Mange hilsner fra Bestyrelsen 


