
Vi har gleden av å invitere seg på årets råeste

På kløverrabben       6-8 mars

Vi reiser fra skuret 18:00 på fredag

Pakk godt med klær og godt humør

Det er ikke tilgang til butikk så husk å kjøpe 
litt snop, brus og annet snacks hvis du skal 
ønske å ha det med det. 

Når det kommer til selve turen har vi 
planlagt masse morsomme ute-aktiviteter og 
konkuranser. Vi avslutter selvfølgelig dagene 
med koselige samlinger som alltid. Og hvis 
vi skulle være så uheldige (heldige) at det 
blir dårlig vær har vi aktiviteter som vi kan 
finne på inne. Poenget er at uansett vær skal 
vi gjøre alt for at denne turen blir morsom og 
koselig for alle! 

Så hvis du lurer på hvordan du melder deg på 
ber du en forelder sende en mail til  
turleder@sjøkorpset.no merket «Hyttetur 
mars 2020». Påmeldingen skal inneholde 
følgende; navn, sjøkorpsnummer, fødselsdato 
til påmeldte og telefonnummeret til foresatte. 

Utrolig fint om foreldre som har mulighet til 
å kjøre sier det i påmeldingen. 

Og hvis det er noen allergier eller annen 
viktig informasjon turleder trenger å vite 
skriv det i påmeldingen også.

Turen koster 600,- som betales til sjøkorpsets 
kontonummer. 7877.08.52268 etter at man 
har fått bekreftet plass på turen.  

Håper vi ser deg på skuret klokken 18:00 - 6. mars!!

Dette skal skje helgen uke 10.
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