
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Så løfter vi sløret for KlubUglens sommerkoloni 2023, der går sydpå og det til vores naboland 
Tyskland og det nærmere bestemt til byen St. Andreasberg, i det skønne Harzen. 
 

Vi skal bo på Eichsfelder Hütte og her vil vi blive indkvarteret i flersengsværelser, akkurat som det 

skal være på en koloni 😊 

https://www.naturfreunde.de/haus/naturfreundehaus-st-andreasberg 

 
Eichsfelder Hütte og St. Andreasberg danner udgangspunkt for vores samvær og dage spækket 
med oplevelser og udflugter, som f.eks. sommerbobslædekørsel, besøg i drypstenshule, gamle 

miner, mountainbike, vandreture i den fantastiske natur og hvad vi nu ellers finder på. 
 

Turen arrangeres af Unitas rejser og vi har (i første omgang) 40 pladser til salg blandt KlubUglens 
medlemmer og de får følgeskab af kendte personaler fra KlubUglen. 
 

Vi drager afsted fra KlubUglen søndag d. 25. juni 2023 kl. 08.30 og transporten foregår med bus. 
Vi ankommer i St. Andreasberg søndag sidst på eftermiddagen og så kan fornøjelserne ellers 

starte… 
Hjemkomst i Solrød sker torsdag d. 29. juni 2023 ca. kl. 19.30. 
 

Prisen for denne tur (er efter tilskud fra KlubUglen) kr. 2500 og inkluderer transport T/R, kost og 
logi i Tyskland fra søndag aftensmad til torsdag frokost, alle aktiviteter arrangeret af KlubUglen 

under opholdet i Tyskland samt naturligvis helt fantastisk selskab og oplevelser med medlemmer 
og personale fra KlubUglen   

Prisen inkluderer ikke forplejning på ud- og hjemrejse og snold, ligesom rejseforsikring ej heller er 
inkluderet, hvorfor det er op til hver enkelt hjem at have tegnet relevante forsikringer. 
 

Turen gennemføres kun ved minimum 30 deltagere og der lukkes for tilmelding ved udsolgt, eller 
senest fredag d. 28. oktober 2022.  

 
Turen sælges efter ”først-til-mølle-princippet”, dog forbeholder vi os retten til at lukke for 
tilmelding før tid i.f.t. antal piger/drenge og det i forhold til indkvartering i de flersengsværelser, 

som vi har forhåndsreserveret. 
 

Tilmelding foregår som følger… 
 
Dine forældre sender en mail til Flemming på fso@solrod.dk hvor de skriver, at du ønsker at 

deltage på KlubUglens sommer-koloni 2023. 
De skal huske at påføre dit fulde navn og klasse. 

Dine forældre indbetaler depositum på kr. 1000 senest d. 1. november 2022.  
Depositum skal indbetales på vores konto: Regnr. 7134  kontonr. 0001115211 og her det vigtigt, 
at dine forældre husker at påføre dit navn og klasse samt ”HZ 23”. 

Restbeløbet på kr. 1500 skal være indbetalt senest 1. maj 2023. 
 

Tilmeldingen er bindende og evt. indbetalte beløb, vil i tilfælde af framelding, kun blive 
tilbagebetalt såfremt det lykkes at sælge pladsen til en anden deltager. 
Din tilmelding er først gældende, når depositum er modtaget på vores bankkonto. 

 

https://www.naturfreunde.de/haus/naturfreundehaus-st-andreasberg


 

 
Turen er naturligvis kun for medlemmer af KlubUglen, så er du endnu ikke medlem, men drømmer 

om at deltage, er det bare med at blive meldt ind i Solrøds fedeste klub. 
 
Skulle der være spørgsmål, kan disse rettes til Flemming på tlf. 5618 2509. 

 
På vegne af KlubUglen 

 
Flemming 

 

 
 

 
Corona eller andre pandemier. 
 

Ingen kan spå om fremtiden, heller ikke os i KlubUglen og det specielt i.f.t. Corona og 
lignende. 

Det skal understreges, at ski-kolonien kun gennemføres, såfremt det skønnes ansvarligt 
fra alle relevante myndigheders side og at det i så fald vil være med alle gældende 
retningslinjer og forholdsregler udstedt af myndighederne. 

Hvis det skønnes nødvendigt at annullere ski-kolonien, forbeholder vi os den fulde ret til 
dette og det hvad enten det er vores skøn alene, eller fordi myndighederne fraråder 

rejser til Sverige og dette kan ske helt op til afrejse. 
KlubUglen har ingen rejseforsikring på de deltagende elever, hvorfor vi kraftigt 
opfordrer til, at det enkelte hjem tegner en rejseforsikring, der dækker skirejser og 

afbestilling. 
- Har du/I allerede en rejseforsikring, så tjek op på den i.f.t. Covid-19 og lignende. 

Skulle det ubærlige ske, at vi ikke kommer af sted pga. en pandemi, vil indbetalte beløb 
blive refunderet, såfremt rejsen aflyses af rejsebureauet og dette vil ske, hvis 
myndighederne fraråder alle ikke nødvendige rejser til vores destination. 

Hvis aflysning sker på KlubUglen’s foranledning (pga. en pandemi), så er det egen 
rejseforsikring, der skal dække indbetalte beløb. 

 

       
 

 
 


