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eSport 1-3 dec. på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 

Kan du lide at spille computer!!! 

Så er det tid til en hyggelig weekend, Gymnastikhøjskolen og Gymnastikforeningen inviterer 
alle medlemmer, til en hyggelig weekend med spil, aktivitet i vores faciliteter og mad fra 
køkkenet. 
 

Alder?  
- man skal være mindst 12 år gammel og skal kunne klare sig selv (Vi passer jer ikke) og der 
skal være et mobil nr. til en kontaktperson, hvis der er noget… 

Sted: Begivenheden forgår på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, i deres Konference lokaler over 
køkkenet 

 
Hvordan hvis jeg gerne vil have en ven med? 
-I er mere end velkommen til at invitere andre med. 
 
Pris for deltagelse til OD-Lan 
-350,- inkl. Mad, overnatning og brug af faciliteter 
 
Ankomst og afrejse 
fredag d.1 december kl. opstilling 19.00-20.00 til søndag d. 3 december kl. 15.00  
 
Mad 
Fredag: Ingen forplejning, fri kaffe/te 
Lørdag: Morgenmad, frokost, aftensmad, fri kaffe/te 
Søndag: Brunch og udvidet forfriskning, fri kaffe/te 
 
Kan jeg bruge faciliteterne? Ja det kan du:  
Lørdag: 10.00-12.00  
Søndag: 10.30-12.00 
Pool/sauna, springcenter, parkour, bordtennis, bordfodbold mm.  
(husk idrætstøj, badeshorts, håndklæde ved brug af faciliteterne >>>Ingen 
cowboybukser<<<) 
 
Siddeplads:  
-Der er plads til 60 i alt så først til mølle princip   

 
Praktisk: 
• Medbring sovepose, lagen, hovedpude og håndklæde 
• Madras kan lånes af skolen 
• Indkvartering sker i en stor sal 
• Medbring computer, skærm, tastaturmus mm. 
• Internet kabel 5-10 m gerne 10m 
• Stikdåse til eget brug 
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• Vi beder jer respektere skolens alkoholpolitik, hvor øl, vin og spiritus ikke nydes i løbet af 
weekenden 
• Der vil være mulighed for at købe, vand, frugt, sodavand, slik, snacks i løbet af weekenden i 
vores shop  
• Brug af skolens faciliteter: Det er ikke tilladt at bruge skolens svømmebassiner og 
springcentret uden skolens instruktører. Styrketræningslokalet må kun benyttes af personer 
over 16 år. Man vil få nærmere instruktion i brug af skolens faciliteter 
• Ønsker man at benytte skolens idrætsfaciliteter skal man medbringe eget idrætstøj 
• Det er IKKE tilladt at benytte ulovlige spil og film! 
 
 

Måtte der være spørgsmål vedrørende det praktiske, er man velkommen til at kontakte 
skolens kontor: Mette Sunesen, tlf. 63 246 407 /ms@ollerup.dk eller Tina Pedersen, tlf. 63 
246 405/tp@ollerup eller  

kursusleder: Jens-Ole Poulsen, 24 63 46 19 /jh@ollerup.dk  
 
>>>Tilmeldingslink<<< Til Betaling 
Man kan tilmelde 
http://tilmelding.ollerup.dk/kurser/406 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftilmelding.ollerup.dk%2Fkurser%2F406&h=ATNeS6L3HqrIzbil0nLuFga-8DnGDCJu9l19uAR9ER0_KYo8d3W04q88kNHaSVWFf2YFF3IlSmRCki2RLrz2nylLgVrRfVfJlnWpncRjrwFaEa6viJ9NPAFvJfv5rW32u5_cH15JR5ESgFqU41GX3j2R8KiSC3itLQ5tHXOh1HSYSoE

