
Information och packlista inför AFG 
Gotlandsturné 11-15/6 2017
  
Avresa: Söndagen den 11 juni, samling på färjeterminalen kl 
10:00.  

Hemkomst: Torsdagen den 15 juni ca kl. 16:00 till Nynäshamn då 
även körledarnas ansvar för barnen upphör.  

Boende: Vi bor på MixRanch. 
Se hemsida: http://www.mixranch.se   

Konserter:  
• Söndag 11/6 Martebo k:a 18:00  
• Tisdag 13/6 Gammelgarns k:a kl 19:00
• Onsdag 14/6 Visby Domkyrka kl. 15:00

                                            
Ledare (mobnr): Pelle (0707593441), Håkan (0709201313), Mia 
(0767235846), Johan (0739976298), Kari (0709522232) 

Mediciner: Kan lämnas till ledare före resan. Obs! Märkt med 
namn.  

Reseförsäkring: Skolans försäkring gäller.  

Matsäck: Medtag en matig matsäck att äta på färjan dit, EJ godis o 
läsk.  

Packlista: Packa i en liten resväska, som de kan bära själva och 
en ryggsäck som handbagage, se till att han också kan packa allt 
själv inför hemresan. Packa ej väskan proppfull! Obs! Alla kläder 
skall vara märkta med namn.  

• Sänglinne: lakan, påslakan och örngott, (täcke och kudde 
finns). 

• Necessär: Tandborste, tandkräm, tvål, schampo, kam, 
solkräm, myggmedel, ev. medicin 

• Handduk, badkläder. 
• Fritidskläder plus ombyte, påse för smutskläder, klädgalje. 
• Bekväma skor, jacka (regn), keps mot solen. 

http://www.mixranch.se/


• Konsertkläder: Gossar: Svarta strumpor, 2 st långärmade 
strukna vita skjortor, svarta kostymbyxor, EJ jeans!, vid behov 
svart skärp, väst och blånäsduk alt. kavaj, snygga svarta 
skor.        

• Körpärm om man vill öva själv 
• Vattenflaska
• Anteckningsblock, penna, bok att läsa, kortspel eller dyl., 

packas förslagsvis i ryggsäcken. 
• Fickpengar max 500 kr. Utöver detta lunchpengar till dagen i 

Visby och på båten hem.

Värdesaker och ordningsregler: Observera att, kören EJ 
ansvarar för värdesaker som t.ex mobiltelefon, digitala spel mm och 
ersätter ej dessa vid förlust. Körledarna förbehåller sig all rätt att 
samla in dessa om de anser att det behövs av ordningsskäl. Vi 
kommer förbjuda intag av energidryck under hela resan, samt godis 
före konserter.


