
INDBYDELSE 

TIL FDF PÅ BAKKEN 
Prøv kræfter med Klassisk FDF - i Bakkes forlystelser

LØRDAG DEN 

24.08.19
KL. 10 – 18

PÅ BAKKEN
DYREHAVEVEJ 62, KLAMPENBORG  

Vi ses på Bakken! 
Kærlig hilsen FDF Landsdel 7,8 og Bakken 

Su: mandag den 01.07.19

Tryk her for 
tilmelding

Tryk her for 
tilmelding

Deltage former
FDF på Bakken er for alle der gerne vil deltage, hvor 

målgruppe er alle FDF’ere samt deres familie og venner. 
Vi har nedenfor prøver at komme med nogle forslag til, 

hvordan i kan deltager J 

Familie og Venner - kan være med
Hvis du som FDF’er skal deltage i FDF på Bakken, kan du tage 

hvem som helt med. Familie og venner                                                 
skal bare tilmelde sig, lige som du.

Familie picnic
Tag afsted hele familien til FDF på Bakken med picnic og nyd 

en dag med FDF, forlystelse og dyrehavens natur.

Klassisk FDF løb
Tag afsted med dit yndlings FDF-hold og tons igennem alle 

posterne og løs alle koderne. Måske I vinder?

Klasse og kreds tur
Da FDF på Bakken er for alle klasser, er dette også en super 

mulighed for at lave en kredsdag på bakken. 

Med kredsen i Centrum! 

Praktisk info

Pris
For at deltage på dagens skal du tilmelde dig, da prisen også 

dækker over andet end turbånd.
Medlemspris er kr. 159 

Ikke-medlems pris er kr. 199

Prisen er inklusiv turbånd, aktiviteter og lejrbål. 

Deltagerbrev
Der bliver sendt deltagerbrev ud den 10. august med alle 

detaljer om dagen til alle deltager via mail.

Transport
Bilparkering: Bakkens parkeringsplads ligger tæt ved Bakkens 

indgang, så det er ingen vej at gå til og fra bilen.
Pris pr. bil 60 kr.

Tog til Bakken – Klampenborg st. :
S-tog linje C 
Kystbanen

Klampenborg st. til Bakken er 10 min. på gåben.

Mere info
Se arrangementer på:

fdf.dk/landsdel8/ 

#FDFPÅBAKKEN 

https://flexbillet.dk/fdf/event/elqfsj?fbclid=IwAR0pa4ZaVhVAf0ck-qgqFd-w1HudnkeONW6Jr_B-_0dHBKD7xeI_HIvGF68
https://flexbillet.dk/fdf/event/elqfsj?fbclid=IwAR0pa4ZaVhVAf0ck-qgqFd-w1HudnkeONW6Jr_B-_0dHBKD7xeI_HIvGF68
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