
Kære AAS1 & AAS2. 

Hermed inviteres i op den årlige opstartstur d. 22-23 august. Vi fortsætter succesen fra sidste år i Aulum og 

opgraderer blot et par af aktiviteterne. 

Ovenpå en længere tør-lagt periode skal vi nu rystes godt og grundigt sammen igen, og vi har derfor lagt os 

i selen for at skabe de bedste teambuilding aktiviteter, så en ny sæson starter på bedst mulig vis. Med BB 

som stormester, er der massere at glæde sig til :-) 

Selve aktiviteterne vil blive holdt hemmelige for nu. I vil få mere info om disse ved ankomst i Aulum. Jeg vil 

dog alligevel allerede nu nævne at i skal forvente at vi sover udendørs. I skal nemlig selv bygge et shelter. 

Bussen kører mod Aulum kl. 8.30 fra Lyseng Svømmehal. 

Vi forventer at bussen kører fra Aulum kl. 15.00 og forventet hjemkomst ved Lyseng Svømmehal er derfor 

cirka kl. 16.30. Vi vil give besked ved eventuelle ændringer. 

Du skal selv medbringe: 

• Madpakke til lørdag middag. 

• Liggeunderlag. 

• Sovepose. 

o Husk at overnatning vil foregå udendørs. 

• Nattøj, så man ikke fryser. 

• Hovedpude. 

• Toiletsager 

• Tøj og sko til al slags vejr og skovvandring. 

Som sidste år vil vi skabe de bedste betingelser for at blive rystet sammen på kryds og tværs af alder, køn 

og hold. Derfor vil vi starte turen ud med at slukke alle mobiltelefoner og lægge disse væk under hele turen. 

Har i hjemmefra, behov for kontakt skal i derfor ringe til enten Bjarne, Bjørn eller Jeppe. Svømmernes 

telefoner tændes først igen på vej hjem i bussen. 

Prisen for denne tur er 400kr. 

Tilmelding skal ske senest d. 15/8-2020. 

Tilmelding sker her: https://lyseng-svoemning.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1776 

Som sidste år vil der være vandrepokal til den bedste ”team-builder” William, der modtog denne sidste år, 

skal derfor huske at tage den med i år. 

OBS: 

Dele af turen kommer til at foregå i skovområde, i skal derfor tjekkes for flåter når i kommer hjem. 

Vi er opmærksomme på at der på dette tidspunkt er konfirmationer også. Naturligvis skal opstartsturen ikke 

stå i vejen for disse. Kan man deltage og møde senere er det helt ok at gøre dette. Giv i så fald besked ved 

tilmeldingen, således at vi kan planlægge aktiviteter efter dette. 

https://lyseng-svoemning.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1776

