
GILLELEJE 2021 
 

Mødetid på Kampmannsgade: lørdag den 26. juni kl. 14.30. Busserne kører kl 15. 

Hjemkomst: fredag den 2. juli, ca kl. 11.00 (Hold øje på Facebook) 

OBS: Skal dit barn ikke med klubbens bus både ud & hjem skal vi orienteres på flg. mail: 
hean05@frederiksberg.dk, tak. 

 

Sovegrupper/Primærvoksen: Grundet Covid19 restriktioner vælger personalet hvordan 
sovegrupperne bliver sammensat og alle hytter får tilknyttet en primærvoksen.  

Oversigten lægges ud på klubbens hjemmeside og hænges op på tavlen i klubbens 
køkken primo juni. 

Du kan bruge barnets primærvoksen til særlige oplysninger omkring dit barn, fx medicin 
mv.  

 

PAKKELISTE: 

 Tøj til alle dage, plus lidt ekstra og efter vejrforhold. 

 Det gule sygesikringsbevis (dit barn er selv ansvarlig for det på kolonien) 

 Badetøj 

 Solcreme 

 Min. 2 håndklæder ( bad + pool/strand) 

 Lommepenge*.  

 Sovepose og lagen. (evt. hovedpude). I år er vi særligt udfordrede på ”dyner nok til 
alle”, da vi må sammensætte hytterne anderledes ift. Corona-restriktioner.  

 Div. toiletsager.  Evt. medicin skal oplyses til barnets primærvoksen. 

 Evt. løbetøj. 

*Vedr. Lommepenge: Hvis jeres barn ”kun” skal købe slik, sodavand og lign. på kolonien 
er 200 kr. rigeligt. Skal barnet derudover købe gaver el. andet, skal man påregne et højere 
beløb. Vi forventer, at I tager dialogen med Jeres børn hjemme og / eller i klasseregi.  

Børnene kan efter eget ønske opbevare deres penge i ”lommepengebanken” og få dem 
udbetalt løbende. I så fald skal pengene afleveres til Claus På selve kolonien i en kuvert 
med fulde navn og klasse samt beløb. 

COVID-19:  

Vi opfordrer alle til at få PCR testet deres børn, inden de sender dem på 
koloni.  

Ture ind til Gilleleje vil være under voksen opsyn – Dvs. ingen børn går til 
Gilleleje alene i år. 

 

OBS: HUSK at dit barn SKAL være lusefri ved afrejse. I fald vi konstaterer lus undervejs, 
vil vi bede jer om at møde op på kolonien og behandle barnet eller tage hjem og behandle 
hjemme og komme tilbage. 

KONTAKT TIL KLUBBEN: 

Gilleleje Feriecenter, Tinkerup Strandvej 8A, 3250 Gilleleje. Klubmobil: 28981080 

 



 

 
OPLYSNINGER & TILLADELSER  

Medlemmets navn: _________________klasse:_____ Mobilnr:_________ 

Evt. særlige forhold:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Allergi: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Sedlen kan først afleveres når ALT er udfyldt og med gyldig forældreunderskrift.  
Sidste frist for aflevering er  fredag den 11. juni senest kl. 16.00. 
  
 
Dato:____________ underskrift: 
_______________________________________________________________ 

Kontaktnumre imens vi er på koloni 
 
Mor:_________________________  
 
Far: _________________________ 
  
Andre der må/kan kontaktes: 
 
Navn/hvem:_________________________ Tlf.: _________________    
 
Navn/hvem: ________________________  Tlf.: _________________    

Barnet må bade på strand under opsyn af voksne*     
 
Barnet må bade i pool under opsyn af voksne* 
 
Barnet må fotograferes:  
(billeder til lukket Facebookgruppe og senere  
visning i klubben / ikke badebilleder!) 
 
Barnet må efter behov køre med klubbens 
minibus 
 
*De voksne som har opsyn ved badning har livredderbevis 
 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 

JA NEJ 


