Fredag
Eftermiddag

19-20

20:30 – 22
20:45:
Ledermøde*
22 -23

Nord- og Syd-kredsen: bustransport. Se
køreplan
Øst-kredsen: Egen transport
Husk madpakke – eller spis aftensmad
derhjemme

Lørdag
7–8

Søndag
7–8

Ankomst til Nærum skole
Ind-checkning, armbånd, sovepladser
Gå over til Nærum Ungecenter (650 m –
snitzlet). Lederne følges med deres unge
Aften-hygge-spisning
Social aktivitet (i bliver opdelt i hold på
tværs af alder og kredse)

7:30 -9

Morgenmad på Nærum Ungecenter

7:30-9

9:00

8:45 – 9:15
9 – 9:35

Gå fra busparkering til stævneplads (ca 600 m)

Gå tilbage til Nærum skole
(De yngste skal følges med en voksen)
Ind-checkning (hos vores brandvagt)
Tandbørstning og godnat

13 – 15

Fælles afgang ud til stævnepladsen i skoven (ca 1300
m - snitzlet)
O-løb (individuel). Første start kl 10:00
Hep på dine venner. Hvem bliver kreds-vinder?
Saft og frugt/knækbrød. Køb af varm kakao og slik i
kiosken – MobilePay/cash.
(Frokost er på Nærum Ungecenter)
Gå tilbage til Nærum Ungecenter
Frokost

Godmorgen
Tag løbetøj / overtrækstøj på
Pak o-rygsækken. Husk varmt tøj til stævnepladsen og
skiftetøj til hjemturen
Pak alle dine andre ting.
Aflever din bagage til vores bagagekoordinator (husk
klubnavn og eget navn på alt bagage)
Gå over til Nærum ungecenter
Morgenmad på Nærum Ungecenter
Smør madpakke til frokost (I får sandwich i busserne)
Tag shuttle-bussen (fra Nærum ungecenter til skoven)

9:40

Banelæggerne gennemgår publikumspassagen og opløb
med lederne og andre interesserede

Social aktivitet på Nærum Ungecenter (samme hold
som fredag aften)
Almindelig påklædning
Nogle på hvert hold skal have mobiltelefon med
Gå tilbage til Nærum skole
Bad og omklædning til KUM festen
Gå over til Nærum Ungecenter
Lederne sætter stafet-hold inden kl. 17

10 – 13:30

KUM stafet. Start kl 10:00
Medbragt madpakke. Kiosken er åben
Præmieoverrækkelse

KUM fest: Galla-middag, underholdning, præmier,
DJ og andet sjovt
Husk lidt lommepenge/MobilePay til vores alkoholfrie bar
Når man vil i seng: gå-ordning kl. 21:00, 21:30, ..osv
Natmad
(Lukket fest: vi lukker indgangen kl 19. Hvis man
forlader festen (for at gå i seng) så kan man ikke
komme tilbage)
Gå tilbage til Nærum skole, når du vil i seng. De
yngste løbere skal følges med en voksen
Ind-checkning (hos vores brandvagt)
Stil uret tilbage til vintertid
Tandbørstning og sov godt

14 -

10 -14

15-16:30

15:30:
Ledermøde*
16:30 – 18

18 – 01

*: Ledermøder er korte møder med alle
jeres ledere fra Nord-, Syd- og Østkredsen. Her taler vi om hvad vi laver og
hvad de skal hjælpe med.

Godmorgen
Tag løbetøj /overtrækstøj på
Pak o-rygsækken. Husk varmt tøj
Tandbørstning
Gå over til Nærum Ungecenter (husk o-løbstasken)

13:00:
Ledermøde*
13:30 – 14

Gå tilbage til bussen
Nord- og Syd-kredsen: Jeres bagage er i bussen. Der er
forplejning til hjemturen. Drikkevarer: jeres egen vandflaske
Øst-kredsen: Jeres bagage er på en trailer tæt på busserne
Farvel og tak for en fantastisk weekend
Transport hjem
I får sandwich i bussen. Husk drikkedunk
Sov godt

