SKITUR TIL NORGE
FOR CANCERRAMTE TEENAGERE
Hvornår: Afgang med fly fra Kastrup torsdag, den 1. marts 2018 kl. ca. 10:00 og vi lander igen
i Kastrup søndag, den 4. marts 2018 omkring kl. 17:00. Nøjagtige oplysninger efter tilmelding.
Hvem kan deltage og hvor mange: Det kan cancerramte teenagere mellem 13 og 19 år(ca.)
Du må have været ude af behandling i maksimalt 3 år. I alt ca. 25 unge samt 5 voksne.
Sted: I store lejligheder i Skeikampen i Norge. Et af Skandinaviens bedste skisportsområder.
Anden transport: Når vi lander i Oslo holder der en bus og kører os til skisportsstedet. Det tager
ca. 2,5 time. Transport til og fra Kastrup må du selv stå for ved hjælp af tog, Metro mv.
Får vi noget at spise: Ja, men vi gider ikke norsk mad, så vi har en madmor med fra Danmark
og en hel masse kød, pasta, kartofler og meget andet. Det sunde lader vi blive i Danmark.
Drikkevarer: Skal vi have masser af og vi har dem med fra Danmark i rigelige mængder.
Hvad skal du have med: Skitøj, skibriller og meget mere, men det bliver du orienteret om
senere når vi ved hvem der skal med.
Hvad koster det: En hulens masse penge, men det er FCBs problem. Det er gratis for dig.
Ski og liftkort: Der vil stå ski parat til dig i Norge og du får også udleveret et liftkort.
Sikkerhed: Vi har på denne tur ingen læge eller sygeplejerske med. Er du i behandling skal du
sørge for at spørge din hospitalslæge om det er ok du deltager i turen. Os voksne er vant til
syge teenagere.
Jeg kan ikke stå på ski: Nej og det er der også andre der ikke kan, men det skal vi nok få lært
dig. Vi er et par voksne rutinerede skiløbere der skal træne jer og så har vi hyret et par
professionelle skilærere. Ved du med dig selv, at du overhovedet ikke vil stå på ski skal du ikke
tilmelde dig turen.
Min motorik og/eller balance er ikke god: Det går nok, vi skal nok få dig på skiene alligevel
og give dig en fed oplevelse. Kan du slet ikke stå på ski har vi en speciel slæde med som du kan
sidde på og som bliver ført af en skiløber. Så op i højden skal du nok komme.
Vil jeg komme til at kede mig: Med garanti nej, der vil være skiløb mv. om dagen og om
aftenen skal vi storspise den veltillavede mad, råhygge, storprale om vores bedrifter på ski og
alt muligt andet.
Tilmelding: Hurtigst muligt og senest den 25. januar 2018 via hjemmesiden
www.cancerbarn.dk Husk at skrive alle nedenstående oplysninger. Navnet du skriver, skal
være det fulde navn der står i passet. Er der mange der tilmelder sig, prioriterer vi dem der ikke
har været med før højest. Er der noget du er i tvivl om sender du en mail til fcb@mail.dk eller
en SMS til 20 30 09 05(kun tilmelding via hjemmesiden)
Du hører fra os inden 5 dage efter du har tilmeldt dig og hører du ikke noget kan tilmeldingen
være gået tabt og så må du lige sende den igen eller kontakte os via fcb@mail.dk.
Navn___________________________ Adresse______________________________________
Alder____ Jeg er i behandling____ Jeg er færdigbehandlet, måned år__ ___ Mobilnr_________
Mailadresse__________________ Jeg var med på Teenage skituren i 2016 Ja______Nej______

