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Tirstrup, december 2020 

 

 

Kære deltager på Skituren til Isaberg! 

Bemærk: Pas og gult eller blåt sygesikringsbevis skal afleveres på højskolen 
allerede når du ankommer 3. januar. 

Vi begynder for alvor at glæde os til turen, og de praktiske oplysninger kommer 
her. 

Afgang og hjemkomst 
Der er afgang den 7. februar. Færgen afgår fra Grenå kl. 14:20. Forventet 
ankomst til Isaberg er kl. ca 21:30.   

Vi er hjemme igen den 11. februar. Afgang fra Isaberg kl. ca 15.30. Forventet 
ankomst til højskolen kl ca 00:30). 

Telefon 
Mens vi er i Sverige, kan du komme i kontakt med os, ved at ringe på 23803970. 
Vi svarer IKKE på sms. 

Pakkeliste  
Pakkelisten er her vedlagt.  

Du skal selv kunne bære din bagage, medmindre det på forhånd er aftalt med os. 
Det er nemmere med en stor sportstaske end en kuffert.  

Hjælp til at pakke taske 
Vi hjælper gerne med at pakke taske til turen. De ting der er på pakkelisten er 
ting der er nødvendige for at deltage. 

Lommepenge 
Du skal selv sørge for at veksle lommepenge til svenske kroner. Hvis du 

medbringer svenske kroner i kontanter, vil vi opbevare dine lommepenge og 
udbetale dem på turen. Hvis du har omkring 1000 svenske kroner med til 
lommepenge, burde det være nok. Alt mad (til måltiderne) er med i prisen. 
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Forsikring  
Hvis du har rejseforsikring skal du aflevere en kopi af forsikringsbeviset til 
højskolen. Ønsker du i stedet at være med på vores kollektive rejseforsikring skal 

vi ligeledes have besked senest 7. januar – det koster kr. 50 pr. person. Beløbet 
trækkes af dine lommepenge. Nærmere informationer: Se sidste side. 

Pas og gult eller blåt sygesikringsbevis 
Du skal have det gule eller blå sygesikringskort med på rejsen. Hvis du endnu 
ikke har bestilt det, bedes du gøre det i god tid inden turen. Det kan bestilles over 

nettet på www.borger.dk. 

Pas og gult eller blåt sygesikringsbevis skal afleveres på højskolen senest 7. 

januar. Husk at tjekke om passet er gyldigt! 

Medicin 
Hvis du tager medicin, bedes du få det dosispakket på apoteket. Du kan enten 

bede apoteket sende det til højskolen eller medbringe det ved kursusstart.  

Det er dit eget ansvar, at du har medicin til turen – så husk at bestille i god tid. 

Al anden medicin – fx hovedpinetabletter eller PN-medicin – skal medbringes i 
originalemballage. 

Hvis du tager medicin, der kræver medicinpas, skal du selv sørge for at have 

papirerne i orden.  

Betaling for studieturen 
Studietursafgiften på kr. 5.500 skal være betalt inden den 1. januar. 

Vi ser frem til en rigtig dejlig studietur til Sverige. 
 

De bedste hilsner 

 

Studietursudvalget 

Djurslands Folkehøjskole 
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Pakkeliste 
 

 Skitøj (jakke og bukser) 
 2 sæt skiundertøj 

 Fleece skipulli (tynd fleece trøje) 
 Hue 
 Skihandsker 

 Hjemmesko 
 Varmt tøj  
 Undertøj 

 Et sæt pænt tøj 
 2 par Ski strømper 

 Støvler 
 Toiletsager 
 Medicin 

 Lommepenge 
 (vi tager sengetøj og håndklæder med fra højskolen) 

 Oplader til mobil/ipad 

Hvis I ikke har det tøj osv der skal bruges vil vi godt være behjælpelige med at få 
det købt. Vi har en aftale med en sportsbutik i Ebeltoft hvor vi får ekstra rabat. 

Du må gerne medbringe egne ski og støvler, men hvis ikke du selv har skiudstyr 
lejer vi det deroppe. 

Du skal selv kunne bære din bagage! 

  

Alt tøj skal mærkes tydeligt med 
navn 
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Kollektiv rejseforsikring 
Hvis du ikke har din egen rejseforsikring, kan du vælge at være med i den 
kollektive rejseforsikring for elever på Djurslands Folkehøjskole. Det koster kr. 50 

pr. rejse. 

Rejseforsikringen dækker bl.a. hjemtransport ved sygdom, tilkaldelse og 

sygeledsagelse ved hospitalsindlæggelse over 2 døgn, samt privatansvar ved 
forvoldelse af person- eller tingskade. 

Forsikringen er IKKE en ulykkesforsikring 

Rejseforsikringen dækker IKKE sygdomsbehandling på privatklinikker eller 
hospitaler. Her er eleven dækket af det GULE eller BLÅ SYGESIKRINGSBEVIS, og 
har altså ret til samme behandling som borgerne i det pågældende land.  

Rejseforsikringen dækker IKKE ved behandling af kroniske eller eksisterende 
sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført: 

• hospitalsindlæggelse 

• vurdering/behandling hos læge 

• ændret medicinering 

Er man i tvivl, kan man få en forhåndsgodkendelse hos Gouda. 

 

Al henvendelse til læge, hospital, vedr. sygeledsagelse etc. skal gå gennem Gouda 

tlf. +45 33 15 60 60. 
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