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Turen går til Calella i Spanien. 
Efterårsferien 2008 
 
 
 
 
 
HSO skal til Spanien!! 
For nogen er det første gang at de skal med HSO til udlandet, andre har både været med 
HSO i Burgsteinfurt i Tyskland og Tranemo i Sverige. Men fælles for alle nuværende 
HSO`er, er det første gang vi skal til Spanien. 
 
Vi skal bo i Calella på Hote Bon Repòs. 
Adressen på hotellet: Vallderoure 17-23, 08370 Calella. 
 www.hotelbonrepos.net 
Værelserne er tre og fire sengsværelser. 
 
Under opholdet skal vi naturligvis ud at spille koncerter.  Men vi får også tid til at nyde den  
forhåbentlige dejlige spanske sensommer, og tid til at hygge os samme.  
 
Følgende er vigtig information til alle HSO`er og HSO Forældre 
 
 
Afgang:  
Alle møder på Hovedgård Skole fredag d. 10 oktober kl. 15.30 (bussen afgår 16.00) 
Alle skal naturligvis komme og hjælpe med at pakke bussen 

 
Hjemkomst: 
Lørdag d.18 oktober ca. kl. 22.00 

 

 
Bagage: 
Vores instrumenter fylder jo meget i bussen, så derfor er det vigtigt at alle forsøger at 
begrænse sig når tasken skal pakkes. Personlig bagage skal pakkes i sportstaske eller 
lign. ikke kufferter. 
Håndbagage: Det du får brug for under turen, skal pakkes i håndbagage, vi har ikke 
adgang til bagagen i bussens bagagerum under turen!! 

 
 
Medicin: 
Vedrørende medicin bedes man på forhånd meddele os, hvis vi skal være behjælpelig med 
at huske nogle af medlemmerne på vigtige doser eller præparater. 
 
Vi medbringer en førstehjælpskasse med det mest nødvendige, herunder også køresyge-
tabletter 
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Under opholdet i Spanien og på turen ud og hjem: 
 

Det er naturligvis vigtigt på en tur, hvor vi skal være tæt sammen, at alle tager hensyn og 
hjælper hinanden. 
 
At alle rydder op efter sig i bussen og hvor vi ellers færdes. 
 
At alle møder friske til koncerter og arrangementer. 
 
At tider og aftaler overholdes. 
 
At der er lavet aftale med en fra bestyrelsen hvis nogen går ud på egen hånd, gå aldrig 
alene, gå sammen med mindst 2 - 3 andre. 
 
Hvis du får brug for hjælp til din uniform f. eks til at få syet en knap i, så henvend dig til én af 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 

At alle opfører sig som gode HSO er. 
 
 
Pas: 
Husk gyldigt pas. 

 
Valuta: 
I Spanien er møntenheden EURO.  
Det er en god ide at have lidt Eurocent (mønter) med til ”tissepenge”. 
 
Skoleorkesteret medbringer lidt ekstra  EURO. 
 
Sygesikringsbevis: 
Alle skal medbringe gyldigt sygesikringsbevis: det gule og blå. 
Sygesikringsbeviset skal bruges ved enhver henvendelse til sundhedsmyndighederne. Får 
du brug for læge/tandlæge under opholdet, så henvend dig straks til en fra bestyrelsen.  
 
 
Forsikring: 
Instrumenterne er dækket af vores forsikring (hvis du har tegnet en HSO 
instrumentforsikring), med mindre du stiller instrumentet fra dig uden opsyn. Når vi ikke 
spiller, er instrumenterne altid låst inde i bussen. 
Alle skal selv sørge for en hjemrejseforsikring (Husk at medbringe bevis for en sådan 
forsikring) 
 
 
 
I øvrigt: 
Vi har ikke tid (og lyst) til at gøre holdt ved grænsen. 
I stedet vil bestyrelsen sørge for, at der kan købes sodavand og øl i bussen. 
Medbring ikke alkohol hjemmefra. 
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Forplejning:  
Alle medbringer madpakke til fredag aften. 
 
Bestyrelsen medbringer mad til morgenmad og frokost lørdag.  
 
Under opholdet i Calella får vi fuld forplejning, hvilket vil sige alle måltider begyndende med 
aftensmad lørdag ved ankomsten og afsluttende med aftensmad fredag før afrejsen. 
Drikkevarer til måltiderne er inkluderet i prisen 
 
Bestyrelsen sørger for forplejningen til hjemturen. 
 
Er der nogen hvor vi skal tage særlige hensyn til kosten, vil vi gerne have besked så hurtigt 
som muligt. 
 
 
De ansvarlige ledere på turen bliver: 
 
Fra bestyrelsen: Kirsten Børgesen       ) 
 Gert Roslyng Nielsen          
 Anna Søe     
 Inga Jensen   
 Margit Bjergegaard   
 
Dirigent: Anne Sofie Thykjær 
    
  
       
Der vil under hele turen altid være mulighed for, at deltagerne kan komme i kontakt med de 
ansvarlige ledere. (Indkvarteringsadresse samt mobiltelefonnumre udleveres) 
 
 
 
Er der i det hele taget noget, som du/I er i tvivl om før afrejsen, er du/I altid velkommen til at 
kontakte formanden eller en af de andre i bestyrelsen. 
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Huskeliste/bagageliste: 

 Bagagen pakkes i sportstaske eller lign. (ikke kuffert) 

 
 

� Pas. (Husk at se efter om det er gyldigt!). 
� Sygesikringsbevis. 
� Bevis for hjemrejseforsikring. 
� Evt. medicin 
� Madpakke til fredag aften 
� Uniformsjakke 
� Uniformshue 
� Hvide benklæder 
� Hvide bluser 
� Blå polo 
� Hvide strømper 
� Sorte sko (Nypudsede!) 
� Dragtpose til uniform. (Husk at sætte navn på der nemt kan læses) 
� Alle noder, nodeholdere, nodestativer og remme. 
� Instrument (Nypudset!). 
� Instrumentkasse. 
� Olie og pudseklud til dit instrument. 
� Jakke, vindjakke, regntøj 
� Sportstøj/fritidstøj. 
� Sportssko. 
� shorts eller lign. 
� Nattøj. 
� Toiletsager. 
� Badetøj. 
� Håndklæde til stranden 
� Tegnebog med indhold. 
� Evt. pengekat. 
� Fotografiapparat,  
� Tæppe og/eller pude til bussen. 
� evt. tlf. og lader 
� Håndbagage 
� Underholdning til busturen 
� _________________________ 
� _________________________ 
� ___________________________ 

 

OBS! I skal ikke medbringe sengelinned . 
 
Vi glæder og meget til at være sammen med jer alle på denne tur. 
Hvis der er noget, du eller din familie er i tvivl om inden turen, er I velkomne til at kontakte 
bestyrelsen. 
 
Rigtig god tur 
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Særlige informationer til hjemmene 

Hjemkomst: 
Forventet hjemkomst: lørdag d. 18-10 kl. 22.00. Hvis vi på vejen hjem kan se, at vi enten er hjemme 
meget før eller efter kl. 22.00, vil vi kontakte jer telefonisk. 

Vores mobiltelefoner: 
I kan kontakte os på følgende mobiltelefonnumre: 
Kirsten Børgesen  40570397 
Anna Søe  28407354 
Margit Bjergegaard 60681578 

Telefonkæde: 
Vi har etableret en telefonkæde, som vi beder jer bruge, hvis vi – mod forventning – får brug 
for at kontakte hjemmene. Det betyder, at vi ringer til Helenes forældre, som ringer videre til 
Charlottes forældre osv 
Orkestermedlemmer, der har forældre eller en storesøster/storebror med på turen, er ikke 
med i telefonkæde. 
Det er vigtigt, at telefonkæden ikke går i stå. Hvis I derfor ikke får kontakt til den på listen, 
der står lige efter jer, fortsætter I naturligvis til nr. 2 på listen 
Men husk senere igen at ringe til den, I ikke fik fat i ved første forsøg. 
Alle ved, at det er ubehageligt ikke at være informeret om ændring 

Piger  
Helene Olsen 7566 7279 
Charlotte T.S. Lund 7566 7788  
Johanne Øllegaard Holm 7566 2015 
Anna Maria Dyrvig 7566 7436 
Stine Hjorth Rasmussen 7566 1520 
Matilde B. Jeppesen 7566 1123 
Marie Buchardt 8653 1239 
Rachel Stoklund 7566 1783 
Mette Gleerup Thomsen 7566 1165 
Kirstine Dalgaard Nielsen 7566 2601 
Camilla Klejs 7566 2076 
Dianna Hussmann 7565 9193 
Lena Molin 7566 1776 
Katja Stenshøj 7566 2101 
Julie Møller 7566 1646 
Emma Ditlevsen 2652 4999 
Anna Hansen 7566 1716 
Kathrine Nielsen 7566 1025 
Line Gregersen 2245 9600 
Drenge  
Jonathan Simon Seest 7566 2838 
Henrik Hansen 7566 1429 
Jakob Josiassen 7566 1138 
Christian Frandsen 2993 1934 
Troels Andersen 7566 5322 
Daniel Gert Nielsen 7566 2161 
Sebastian B. R. Hansen 8655 0650 
Emil Koborg Olsen 7566 2023 
Frederik Becker Rasmussen 7565 6339 
Theis Oxholm 75661493 

 


