
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
SKANSENS BATALJON 

NEDERLAND 2012 

 

 

 

VI É KLAR FOR TUR 
BLI MED DU OGSÅ ! 

 

 
 



 
KORT FORKLART 
Det er en glede for oss å ønske deg velkommen med på Skansens Bataljons  
neste utenlandstur. Denne gangen går turen som kjent til Nederland, hvor  
vi skal bo i den lille byen Soest, som ligger ca. en time sør-øst for Amsterdam 
i provinsen Utrecht. Stedet vi skal bo på ligger like ved et stort grøntområde  
der en kan drive med mange gøye aktiviteter. Det er også idrettsplass og strand 
like i nærheten.   
Hostellet vi skal bo på heter StayOkay Soest  (web: stayokay.com/soest).  
 
I Nederland blir det lagt opp til flere spennende og gøye aktiviteter. Det blir  
blant annet tur til Efteling fornøyelsespark, kanalbåttur og besøk på Madame  
Tussauds i Amsterdam. Og vi skal besøke en av Nederlands største dyreparker. 
Vi lover at denne turen skal bli en god opplevelse for alle skansegutter!  
 
Avreise skjer med fly fra Bergen til Amsterdam søndag 24. juni.  
Hjemreise vil skje med fly fra Amsterdam til Bergen fredag 29. juni. 
Dette blir i den første uken i skoleferien. 
 
PRISER M.M. 
Prisen for å være med på turen er satt til kun 1200,- kroner, og aldersgrensen  
for å være med er at en må fylle 7 år i 2012 (født før 31.12.2005). Det vil for  
familier med flere skansegutter bli en søskenrabattert pris på kroner 800,- pr. 
påfølgende medlem. Prisen inkluderer selve reisen, alle aktiviteter, samt  
kost og losji i Nederland. Noe egne lommepenger må påregnes. 
 
Det vil bli avholdt lotteri i begynnelsen av kalenderåret 2012, der det for 
medlemmene vil bli muligheter til å tjene penger til turen ved å selge  
lodd. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TURLEDERE & VIDERE INFORMASJON 
I tillegg til offiserene vil turkomiteen, bestående av voksne gamlekarer fra  
Skanseguttenes Forening, delta som turledere. De fleste av oss har deltatt på flere 
utenlandsturer tidligere, både som deltagere og turledere.  
 
Vi har arbeidet med planleggingen av turen i flere måneder allerede, og det er viktig 
for oss at alle foresatte er trygge på at alle skanseguttene vil bli godt ivaretatt. Det vil 
bli kalt inn til foreldremøte i forkant av turen, og ta gjerne kontakt med oss hvis dere 
lurer på noe. 
 
Mer informasjon om turen vil komme løpende frem til avreisedato, og en  
kan følge med på www.skansegutten.no for flere bilder og nyheter frem mot 
avreisedato.  
 
Hvis en har spørsmål om turen, påmelding e.l. oppfordrer vi til å sende en e-post til 
nederland2012@skansegutten.no. En kan eventuelt også ringe turkomiteens 
medlemmer direkte. 
 
Erlend Liisberg - telefon 932 90 761 
Willy A. Nielsen – telefon 911 36 272 
Rudi Gerhard Rakner – telefon 922 11 006 
Lars Petter Jørgensen – telefon 934 26 042 
Kjetil Jensen – telefon 918 16 123 
 
PÅMELDING 
Du finner en påmeldingslipp på baksiden av dette heftet. Denne klippes ut og leveres 
til en sideoffiser sammen med et depositum pålydende kr. 200,-  
På grunn av planlegging håper vi at dere melder dere på snarest.  
Endelig frist er satt til 20. mars 2012. 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 


