
Fototure 2020

24. - 26. april: Laaenhus, øst for Hobro.

25. - 27. september: Spejderhuset, Bylderup-
Bov. 



Laaenhus 24. - 26. april:

Adresse: Lånhusvejen 8, 9500 Hobro. Kør længere end jeres
gps siger.

Stedet: Laaenhus er Mariagerfjord Kommunes lejrskole for
skoler, institutioner og foreninger. Lejrskolen er belig-
gende i naturskønne omgivelser med direkte adgang til
fjorden mellem Hobro og Hadsund på nordsiden af Ma-
riager Fjord. Der er soveplads til 30 fordelt på to sove-
sale og to rum til ledere. 
Fundet af Carsten K. Tak til Carsten.

Ankomst: Vi har naturskolen fra kl. 16.00.

Program: Se bagside.

Billeder: Se klubbens hjemmeside.

Tilmelding: Pr. mail til Jørgen Werner eller Bernt.
jorgen.werner@mail.tele.dk / bernt@fiberpost.dk.
Senest ved klubmødet torsdag d. 16. april.

Kørsel: Kør ordentlig, I møder den her.

mailto:jorgen.werner@mail.tele.dk
mailto:bernt@fiberpost.dk


Spejderhuset 25. - 27. september.

Adresse: Åløkke 200, 6372 Bylderup-Bov.

Stedet: Huset indeholder 36 køjepladser fordelt i 6 rum. 45 m2
Spise-og opholdsstue med brændeovn. Køkkenet
indeholder komfur, køleskab, opvaskemaskine og
gryder samt service til 40 personer. 38 m2 Spise-og
møderum med sofahjørne, samt lille køkken med
komfur, køleskab, fryser. 2 baderum med hver 2
brusere, 2 toiletter og 2 håndvaske. Derudover er der 2
toiletter med håndvask. Adgang til gratis internet og
boldbane. Pæn nyere lejr.

Ankomst: Vi har huset fra kl. 16.00.

Program: Se bagside.

Billeder: Se klubbens hjemmeside.

Tilmelding: Pr. mail til Jørgen Werner eller Bernt.
jorgen.werner@mail.tele.dk / bernt@fiberpost.dk.
Senest ved klubmødet torsdag d. 17. september.
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Program:

Ankomst Se indbydelsen til tur.
Noget bliver reserveret pigerne.
Aftensmad fredag: Sørger I selv for. 

Lørdag: Morgenmad, ud i terrænet efter aftale.
Aftensmad, nærmere følger.
Ca. 22.00: Dagens billeder. Efter behov godnat.

Søndag: Morgenmad, oprydning, pakning rengøring, tak for
denne gang.

Pris: Omkostninger deles mellem deltagerne.

Kørsel: Aftal med hinanden.

Deltagerliste: Fremsendes pr. mail efter tilmelding af hensyn til
samkørsel.

Forbehold: Ret til ændringer.


