
Overlanding og børne ATV i Hytteskoven, Sunds 
D. 20-21 og 22. august 2021, holder vi stort overlanding arrangement i FDF Hytteskoven, Krusbjergvej 12, 

7451 Sunds.  

Denne weekend er det familier og især børn som vi vil hygge omkring.  

Alle medlemmer er selvfølge velkommen, og det er gratis.  

Ser du denne invitation, og tænker at det er noget for dig og din familie, men ikke lige er medlem af 

klubben. Bare rolig, du kommer bare, så ordner vi det med medlemskabet i denne weekend.   

Man bestemmer selv hvornår man ankommer, og hvornår man køre igen. Man er også velkommen til bare 

at komme på besøg for at se alle de fine biler og hygge sig. 

For børn under 16 år, arrangere vi børne ATV kørsel. Vi skal bla. på en lang tur rundt i skovene i og omkring 

Hytteskoven. Her skal vi kigge på nogle opgaver, lave lidt race og der vil være mulighed for mudderkørsel. 

Vi har også lånt en mark, hvor der kan køres frikørsel på ATV (forældre skal selv holde opsyn) 

Vi har et hængeparti med vores generalforsamlinger for 2019 og 2020 som vi ikke har kunnet afholde 

grundet Corona. Derfor holder vi også disse i denne weekend. Under generalforsamlingen vil der være bål -

hygge, og forskellige aktiviteter, så som posteløb, å badning og hvad vi ellers finder på. Børnene kommer 

ikke til at kede sig.   

Til dem som ikke lige har en overlanding bil, så kan i sagtens deltage ved at sove i en af de mange Shelters 

der er på pladsen. Til aften vil der være hygge og social sammenværd i den store bålhytte der er på 

pladsen. 

Det er rindende vand, toilet og el på pladsen. 

Vi efterlader området uden spor af at vi har været der, så ingen kørsel med ATV på den store græsplæne! 

Program: 

Fredag   Lørdag 

16.00 – Pladsen åbner  9.00 – Børn på opdagelse på ATV  

18.00 – medbragt mad laves over bål/grill 12.00 – fælles middagsmad inden generalforsamling (Gratis) 

   13.00 – generalforsamling  

Søndag   13.00 – posteløb for børn, å badning, fri leg 

09.00 oprydning og fælles morgenmad 15.00 – bål hygge med snacks vi laver over bål  

   18.00 – Fællesspisning Børn er gratis, voksne 60,- pr. person 

 

 

Tilmelding til spisning lørdag, både middag og aften til Tommy 

på 25 35 78 01 senest d. 15. august 2021.  

 

 


