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Tarm Turen 
 

Tarmturen som forgår fra fredag til søndag.  
I løbet af weekend vil der blive afholdt stævne for alle spiller, samt. forskellige 
aktiviteter. 
Der vil være mulighed for at komme i svømmehalen flere gange i løbet af 
weekenden. Lørdag aften vil der blive afholdt et ministævne for alle voksne, der 
ønsker at deltage. 
 
Svømning: 
Der vil være skemalagt timer i løbet af weekenden, hvor det er muligt at komme ind 
i svømmehalen. 
Hallen sørger for, at der er livreddere tilstede.   
 
Stævnet: 
Stævnet afholdes i de 2 haller.  
Single vil blive afholdt lørdag og double søndag. 
 
Forplejning: 
Hallen sørger for mad lørdag og søndag. Der vil være mulighed for at medbringe 
madpakker eller købe mad i cafeteriet. 
Lørdag vil der være morgenmad, frokost og aftensmad plus frugt hele dagen. 
Søndag vil der være morgenmad og frokost plus frugt. 
 
Hallen: 
Vi har lejet hele hallen, og der vil derfor være mulighed for at brug den efter vores 
ønsker.  
Det er et fælles ansvar at sørge for at alle børn/unge for en god oplevelse. Vi skal i 

fællesskab holde øje med dem alle sammen. 

Oprydning: 

Klubberne står for deres egen soverum plus fælles områder.  



 

Aktivitets weekend 
2018 

 
Vi har hele Tarm Idrætscenter 

Skovvej 25  
6880 Tarm 

Tarm idrætscenter tlf. 97 37 15 01 
 

Fra fredag kl. 17.00 Til søndag kl. 17.00 
 

Svømmehal på skema lagte tider 
Masser af hal timer så der kan spilles badminton 

 
Husk madpakke eller penge til fredag 
Du skal kun have lommepenge med! 

 
Huske seddel til turen 

             
Hvad må jeg helst ikke glemme!  Sæt. X 

                                              
1. Sovepose eller dyne/tæppe & liggeunderlag                                               

2. Indendørs tøj og sko                                               

3. Ketcher                                                                    

4. Madpakke til fredag (cafeteriaet er åben)         

5. Lommepenge til slik, sodavand og is                   
                                  
6. Badetøj, håndklæder  

7. Tandbørste m.m. 

8. evt. medicin (skal afleveres til din leder).            

9. Husk sygesikringsbevis           
 



Program over weekendens aktiviteter 
 

Fredag den 6/4  
 

17.00 -  Ankomst   
17.00 - 18.00  Her findes sovelokaler 
18.15 - 18.45  Alle skal mødes i hal A  
18.45 - 19.00  Leder/ Forældremøde 
19.00 - 21.30  Fri svømmehal 
00.00 -             Der skal være ro på gangen. 
 

Lørdag den 7/4  
07.30 - 09.00  Morgenmad 
07.30 - 10.00  Fri svømmehal 
 
09.30 - ca. 16.30 Stævne 
 
         Hal A     Single gr. HS 3,4,5,6,7,10 
          
                     Hal B     Single gr. 0,1,2, DS   
          
12.00 - 14.00  Frokost 
12.30 – 16.30  Fri svømmehal 
17.00 - 18.30  Aftensmad 
19.30 - 21.30  Fri svømmehal 
20.00 – ca. 22 Forældre/leder badminton 
22.00 – 24.00 overraskelse i hal B. 
19.30 - 24.00   Råhygge i kantinen eller i hallen  
00.00 -   Godnat sov godt - der skal være ro på gangen. 
 
 
 
Der er mulighed for at spille badminton på banerne, når der ikke spilles 
stævne. 
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Søndag den 8/4 
 

07.30 - 09.00   Morgenmad 
07.30 - 09.30   Fri svømmehal 
 
10.00 -??         Stævne 
        Hal A    Double gr. 4,5,6,7,10                
         

       Hal B    Double gr. 0,1,2,3 
 
12.00 – 13.30 Frokost 
 
 
12.30 – 15.00 Fri svømmehal 
15.00 - 16.00 Oprydning i lokalerne og på 
                       alle fælles områderne 
ca.16.00         Afgang fra Tarm 
          
 
 

Det er vigtigt at alle bliver og hjælper med at rydde op. 
 

Klubberne er ansvarlige for egne lokaler  
og alle fælles områderne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiosken har åben 
Fredag fra 17.00 til 22.30 
Lørdag fra 9.00 til 22.30 
  Søndag 9.00 til 17.00 

 


