
Info for Unge Campen. 

Aldersgrænsen er 16 år og op. 

Ansvarlig: Bo Æ-Vikvaker og Allan Andersen 

1. Når der skal være ro på campingpladsen, 
foregår alt larm i det lille fællestelt, der er 
placeret i ungecampen. 

2. Der skal være ryddet op inden kl. 11 hver 
morgen. 

3. Man skal være fyldt 16 år, for at overnatte i 
ungecampen. 

4. Ukontrolleret druk fører til karantæne. 
(Antal dage vurderes af den ungecamp 
ansvarlige) 

 

Unge Camp Aktiviteter. 

I unge campen er det efterhånden tradition, at vi 
spiller øl bowling om aftenen efter fællesspisning 
og præmieoverrækkelse. 

I unge campen vil der være et fællestelt til rådighed 
hvor de kan hygge om aftenen. Unge Campen 
bygger på ”Frihed under ansvar”. Det er de unge 
selv der styrer aktiviteterne, men det forventes at 
de afvikles i en god atmosfære, hvor alle kan være 
med.  
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Tilmelding. 

Der er ingen forhåndstilmelding til træffet. 

Når I ankommer, skal i tilmelde jer i camping-
pladsens reception. HUSK at give besked om at I 
deltager i børnetræffet. Derefter kører I ned til 
selve børnetræfpladsen og henvender jer i 
MCTCBT´s INFO HJØRNET i fællesteltet. Her 
tilmelder I jer selve børnetræffet, hvor der betales 
50 kr. pr. person (engangsbeløb) og får armbånd på. 
Ved betaling af deltagergebyr, skal vi se en 
kvittering for tilmelding til campingpladsen. 

Husk at El også betales i infovognen, 20 kr. pr dag. 

Det er også i INFO HJØRNET hvor der kan købes 
træf T-shirt, findes informationer  

Biler & Campingvogne/ campletter. 

Biler er IKKE tilladt på træf området, her henvises 
der til parkeringspladsen, dog er aflæsning og 
pålæsning tilladt. Campingvogn og campletter skal 
være på anvist plads. MC trailer og MC campletter 
må gerne være på træf området. 

INFO HJØRNET åbningstider: 

Mandag og tirsdag kl. 14-17 

Onsdag kl. 10-12 samt kl. 15-17 

Torsdag kl. 10-12 samt 15-17 

Fredag kl. 13-15 

Lørdag kl. 13-15 

Ansvarlig INFO: Pia Odgaard 

 

Praktiske informationer: 

Kiosk/indkøbsmuligheder. 

Der er en lille købmand på campingpladsen hvor 
man kan købe de mest nødvendige fornødenheder. 
I kiosken kan man bestille morgenbrød til næste 
dag. 

Bad: Husk 2 kr. Vaskemaskine incl. Sæbe 30 kr. 

Fælles teltet. 

Vi ønsker at fælles teltet som de forgangene år 
bliver et samlingspunkt ved træffet, og opfordrer 
derfor til at det bliver brugt så meget som muligt. 
Husk at rydde op efter jer når det forlades så det 
altid er pænt og ryddeligt.  

Madbilletter. 

Købes i INFO HJØRNET.  

Aftensmad koster 75 kr. pr. voksen og 35 pr. barn 
(4-12 år).  Serveres onsdag, torsdag, fredag og 
lørdag fra kl. 17:30-19 i fælles teltet. 

Der vil være gratis morgenkaffe onsdag til søndag 
kl. 8-10 til dem der spiser morgenmad i fællesteltet. 

Vi tænder op i den store grill ved fællesteltet 

Kl. 17:30 lørdag(Uge 28) – tirsdag(Uge 29) 

Sponsorer. 

Igen i år er det lykkes at finde folk der har lyst til at 
sponsorere børnetræffet. Vi takker nye som gamle 
sponsorer og opfordrer alle til at tjekke plakaten 
ved INFO HJØRNET, så I ved hvem I skal takke 
næste gang i handler hos dem. 

Hjælpere. 

For at få et super træf, er vi nødt til at bruge 
hjælpere. Vi beder jer derfor om at I skriver jer på 
mindst en hjælper liste når i ankommer. Listerne 
findes i INFO HJØRNET. 
 

Husk ingen hjælpere ingen aktiviteter. 
------------------------------------------ 

Plads regler. 

Campingpladsens regler er gældende overalt og 
skal selvfølgelig respekteres. 

Der vil som noget nyt i 2022 være pladsfolk, der 
anviser pladsen for alle ankommende. Dette tiltag 
er lavet på baggrund af den sparsomme plads og vi 
vil gerne udnytte hver en lille græstot, så vi sikrer 
der er plads til alle med henblik på fællesskab og en 
fantastisk uge 

3 meters reglen er også gældende dog må en 
familie godt have 2 telte sammen.  

Ansvarlig: Bo Æ-Vikvaker & Allan Andersen 

Alkoholpolitik. 

VI har ikke en alkoholpolitik, men vi henstiller til at 
man husker dette er et børnetræf og at man rydder 
op inden man går i seng.  

Affald: 

Der forefindes container opstillet på pladsen hvor 
det er muligt at bortskaffe affald. 


