Kære deltager i VIGSØ 2021
Glæd dig - du er deltager i alle tiders sjove og vilde weekend. Der kommer over 1000
unge til årets Vigsø- træf, heraf kommer de 250 fra Ikast-Brande Kommune.

Praktiske oplysninger om turen
Busser - forventet afgangstider d. 17. september
Forventet afgang for busser er 15.30 - 16.00 fra de forskellige skoler.
Der kommer en mere detaljeret plan i næste uge sammen med hytteoversigten.

Du skal medbringe:
Skiftetøj, skiftesko, evt. regntøj, badetøj, håndklæder, festtøj, lagen, pude- og dynebetræk.
(der er pude og dyne til 6 personer i hytten - de sidste medbringer selv sovepose og
liggeunderlag. Det er jeres EGET ansvar at aftale hvem, der sover på en madras på gulvet!) Mad
og indkøb aftales med de andre i din hytte. I kan have en eller flere madgrupper i hytten, men I
skal selv sørge for at alle er med i en madgruppe. Der er et fint køkken i hver hytte. Husk også
viskestykker, karklude, salt/peber, sukker, toiletpapir, opvaskemiddel og opvasketabs.
Indkøbsmulighederne i feriecentret er meget begrænsede, og der er 5 km til købmanden i
Hanstholm, så I skal have alt, I skal bruge, med hjemmefra. Pak i kasser, så det er nemmere at
pakke ind og ud af bussen.

Indkvartering
I kommer til at bo i hytter, hvor I selv står for
madlavningen.
Gruppen er selv ansvarlig for inventar og
lettere slutrengøring af hytten inden afrejsen.
I skal regne med 6-10 personer i hver hytte.
Hytten har opholdsrum, badeværelse og to
soveværelser. Se evt. hytten på flg link: http://
vigsoe-ferie.dk/
Når I får jeres hyttelister, kan I se hvem I skal bo sammen med + deres nummer. Så kan I aftale
nærmere om fordeling af sovepladser, dyner/soveposer, luftmadrasser osv. inden turen.
Når vi ankommer til Vigsø, skal I gå til jeres hytte og vente der, til jeres hytteansvarlige
voksne har været hos jer med kode til dør, armbånd samt andre informationer.
Godt råd: Lås hytten hver gang I forlader den, så undgår vi, at der forsvinder noget!!

For at sikre en god tur for alle, vil vi opfordre alle hjem til at drøfte følgende inden turen:
•
•
•
•

Opførsel og samvær med de andre unge på Vigsø – hvad er min rolle? Herunder
Nattero og ret til privatliv i egen hytte.
Ansvarlighed for hytten og egne sager – alle udgifter til ødelagt inventar eller
behov for ekstra rengøring eller vask opkræves hyttens beboere.
Fornuftig brug af mobiltelefon.
Almindelig sund fornuft og respekt for andre.

Program
Fredag
18.30 Ankomst. Indkvartering og orientering om aktiviteter. Aftensmad/badeland/hygge i hytter. I
alle hytter ophænges der oversigt over området og aktiviteter.
23.30 Alle i egen hytte (mandtal vi sikrer at alle er der)

Lørdag
08.30
11.00
16.00
20.00
00.30

God morgen! Alle vækkes. Morgenmad/hygge i hytterne.
Aktiviteterne starter op.
Aktiviteterne stopper. Madlavning og hygge i hytterne.
Aftenaktiviteter/musik/disko/hygge i hytterne
Alle i gen hytte (mandtal - vi sikrer at alle er der)

Søndag
07.30 God morgen! Alle vækkes. Morgenmad, oprydning og afrejse. Hyttens beboere er selv
ansvarlige for en overordnet let rengøring. Bliv i hytten til en voksen har kontrolleret og
godkendt den.
10.30 Afrejse mod Ikast-Brande kommune.

Aktiviteter
Gratis aktiviteter: Badeland, VR, EVO-tag, skumfest, Spikeball, Crossnet, karaoke, lav din egen tshirt, pandekager, fodbold, ATV, badedyr, diskotek, IR skydning, bow combat og meget mere…

Regler

Følgende SKAL overholdes:

•
•
•

Alkohol må ikke medbringes eller nydes på turen. Vi er meget skrappe, og vi forbeholder
os ret til at tjekke jeres bagage og lave tests.
Vigsø Feriecenter er røgfrit.
Energidrikke, tobak og snus er ikke tilladt på turen.

Overtrædelse af ovenstående betyder hjemsendelse. Forældre kontaktes for afhentning.
Er forældreafhentning ikke mulig, foregår transporten i taxi for egen regning.

•
•

Der må ikke komme gæster udefra – turen er forbeholdt jer, som er tilmeldt turen.
Vi bliver over 1100 deltagere på turen – hjælpsomhed og godt kammeratskab er en
selvfølge!!

Personale på turen
Der er voksne med fra alle afdelingerne i Ikast-Brande Ungdomsskole. I alt deltager 13 ledere.
Rasmus Pagter Conradsen er er med som turleder fra Ikast-Brande og kan kontaktes på 51 72
18 38 hvis hjemmet har behov for at få fat i en ung i løbet af weekenden.
Inden turen udleveres en liste til alle deltagere med numrene på alle personaler fra Ikast-Brande
Ungdomsskole, og hvilke hytter de er ansvarlige for.
Vi glæder os til en fantastisk tur til Vigsø!
Rasmus Pagter Conradsen og Ikast-Brande USK

