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Hermed indbydelsen til U2-Nords efterårskursus i området omkring Horsens/Vejle i weekenden d. 

22.-24. november.  

 

Efter en succesfuld sommerlejr, og (forhåbentlig) en succesfuld efterårssæson, er det nu blevet tid 

til at vi endelig snart skal på U2-kursus igen. Vi har samlet et fremragende lederhold, som glæder 

sig utroligt meget til at tage imod både velkendte 2. og 3. årsløbere - såvel som nye, friske ansigter i 

U2-sammenhæng. Denne gang bliver det i området omkring Vejle og Horsens, hvor vi skal prøve 

kræfter med de terræner, dette område har at byde på. 

 

Udover træning står denne weekend også på mange af de ting, der gør U2 til noget helt specielt. Vi 

skal blandt andet: Spise lækker mad, spille kort, nørde orienteringsløb, lære alt om restitutionens 

vigtighed, høre god musik i busserne, og så videre… Det bliver fedt! 

 

 

Tid   Fra fredag d. 22. november 

  Til søndag d. 24. november 

 

Sted  En skole i området (bliver offentliggjort i transportplanen) 

 

Emne   Bakker (kurver) 

 

Program  Fredag: Et enkelt natløb og hjemmebragt madpakke 

Lørdag: To skønne træninger og masser af mad ind imellem  

Søndag: En lækker træning, morgenmad, frokost og tak for denne gang! 

 

Pris  450 kroner pr. person,  

som indbetales klubvis til kontonummer 9385 - 1110111769 

 

Ledere  Christian Bagger Hagner, Jason Krogh-Pedersen, Asger Skytte 

Kirkegaard, Bjarke Egholm Rude, Astrid Skytte Kirkegaard, Iben Marie 

Kuhrt Valery, Tjalfe Egholm Rude og et par stykker mere 

 

Medbring  Pandelampe, løbetøj til 4 løb, løbesko, kompas, almindeligt tøj, varmt 

tøj, undertøj, håndklæde, bestik, kop, tallerken, strømper, lagen, 

dyne/sovepose, liggeunderlag, penge til slik, briller, godt humør, slik til 

lederne og selvfølgelig alt det andet du plejer at have med som f.eks. 

tandbørste og tandpasta 

 

Kagebagere Offentliggøres i transportplanen, som kommer offentliggøres cirka d. 

15/11-2019 



 

Tilmelding  Du skal tilmelde dig senest d. 1. november. 
Tilmeldingen kan ske enten via o-service (husk at sætte kryds ved 

”kurser” i indstillinger, for at få kurset vist) eller via din 

klubungdomsleder, som vil sørge for at tilmelde dig senest d. 1. 

november på o-service. 

 

Hvis der er problemer med tilmelding kontakt: 

Christian Bagger Hagner 

Email: christianbh@live.dk 

Tlf.: +45 26 71 17 22 

 

Med hensyn til afbud, så skal de meldes til Christian Bagger Hagner 

inden lejren på telefon: +45 26 71 17 22 

 

Transport  Transportplanen lægges på U2-nords facebookside omkring d. 15. 

november 

https://www.facebook.com/groups/108082435938059/ 
På cirka samme tidspunkt vil transportplanen også blive offentliggjort på 

nordkredsens hjemmeside  

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/kredse/nordkredsen 
 

Spørgsmål  Hvis noget virker rodet eller vigtig information mangler så kontakt 

endelig Christian på +45 26 71 17 22 

 

Hilsen Christian Bagger Hagner og alle de andre ledere 
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