
 
Årets første ulvelejr!!!! 

 
Velkommen og velkommen tilbage til alle nye og ”gamle” ulve. Vi gør allerede nu klar til årets 
første ulvetur der vil være en telttur til Arresøcenteret. Vi skal sove i telt, lave mad på bål, nyde 
sensommeren og prøve nogle af arresøcenteret mange aktiviteter. 
 
Arresøcenteret er et spejdercenter, hvilket betyder at spejdere kan overnatte på området hvor man 
kan bruge centerets faciliteter og aktiviteter der er lavet til brug for spejdere. Det ligger lige ved 
Danmarks største sø, Arresø, i Nordsjælland. Der vil være spændende aktiviteter for alle ulve, 
uanset om man lige er rykket op eller ej. 
 
Turen starter lørdag morgen og slutter sidst på eftermiddagen om søndagen, så der er kun en 
overnatning. Vi skal overnatte i telt, så det er vigtigt at man har eller kan låne sovepose og 
liggeunderlag.  
På næste side er der beskrevet en række praktiske detaljer omkring turen. 
Vi vil forsøge at organisere kørsel til og fra centeret ved hjælp fra forældre. Om det kan lade sig 
gøre afhænger af hvor mange børn der tilmelder sig, samt hvor mange forældre der kan køre. Derfor 
kan der komme ændringer i steder og tidpunkter senere, hvis det ikke kan lade sig gøre med kørsel. 
 
HUSK MADPAKKE TIL LØRDAG EFTERMIDDAG 
 
Tilmelding 
 
Ulvs navn: 
 
Ulvs CPR. Nr.: 
 
Forældres navne: 
 
 
Adresse: 
 
  
 
Telefon nr. (skal være brugbart d. 27-28 sept.): 
 
E-mail: 
 
Forældre kan køre børn til centeret lørdag (ja/nej): 
 
Forældre kan hente børn fra centeret søndag (ja/nej): 
 
Hvis i svarer ja til ovenstående vil lederne kontakte jer omkring de nærmere detaljer. 
 
Særlige forhold lederne skal være opmærksomme på: 
 
 
 
 



 

Praktiske oplysninger 
 
Hvor skal vi hen? www.arresoe.dk 

Arresøcentret 
Auderød Byvej 4 
3300 Frederiksværk 
 

Hvilke ledere skal 
med? 

Simon og Ida er de ansvarlige ledere for turen. Hvis I har uddybende 
spørgsmål til turen er I velkomne til at kontakte os.  
Simon: tlf.: 28 92 17 12 simon.munch@gmail.com  
og Ida: tlf.: 28 93 86 46 ida_rausch@yahoo.com  

    
 

Må jeg have 
mobiltelefon med? 

Ulvene må ikke have mobiltelefoner med. Hvis der er særlige årsager til at de 
skulle have en mobil med kan det tages op med lederne. Hvis man gerne vil 
skrive SMS eller ringe og sige godnat til far og mor kan det lade sig gøre fra 
ledernes mobiltelefoner. 
 

Afgang Lørdag d. 27/8 kl. 8 om morgenen. Mødested Emdrup station. 
 

Hjemkomst Søndag d 28/8 kl. 17 om eftermiddagen. Afslutning ved Emdrup Station. 
 

Bliver det 
uhyggeligt? 

Det bliver ikke nogen uhyggelig tur. Vi regner med at det bliver en hyggelig 
og sjov tur hvor ulvene får lejlighed til at lære hinanden bedre at kende. 
 

Hvordan kan 
børnene kontaktes 
under turen? 

Se telefonnumrene ovenfor under lederne der skal med.  

Hvad skal jeg have 
med? 
 

Regntøj, tøj der er varmt nok til at være ude, gummistøvler, sko der må blive 
beskidte, tøj til to dage (underbukser, sokker, bukser osv.), viskestykke, 
bestik, tallerken, kop, sovepose, liggeunderlag, håndklæde, madpakke, 
toilettaske, tandbørste, lommelygte, nattøj, sygesikringskort 
 

Tilmeldingsfrist 10. september 
 

Pris 
 

125 kr. 
 

 
 
 
 
 
 


