
 

 

Kender du et sted, hvor vi må afholde fællestræning?  
I så fald er vi mange, der bliver glade !! 
 
Sådan foregår det rent praktisk: 
 
Det er dig som skal sørge for al kontakten til ejeren af stedet, få lov til at benytte det, evt. låne 
nøgle m.m. Ligesom du på dagen er tilstede, selv deltager i fællestræningen samt er ansvarlig for 
at stedet forlades rent og pænt. Men deltagerne hjælper naturligvis med at gøre rent, hvis det skal 
gøres.  
 
Når du har afklaret, at vi må benytte stedet, sender du en mail til bestyrelsen med nedenstående 
ønskede oplysninger. Husk at svare på alle punkter samt sende et par billeder fra stedet. Det er 
intet krav at alle punkter kan opfyldes, det er blot så vi ved det og kan formidle det til deltagerne. 
 
Derefter oplyser vi dig om, hvilken af de datoer, du har foreslået, passer bedst. Ca. fem uger før 
fællestræningen skal afholdes modtager du et udkast til opslag. Når vi er helt enige om, hvad der 
skal stå, slår vi i bestyrelsen fællestræningen op i Facebook gruppen og tager imod tilmeldinger. 
Du vil løbende blive orienteret om, hvordan det går med tilmeldingerne. Du behøver ikke selv 
tilmelde dig, det bliver du helt automatisk 
 
Ønskede oplysninger: 
 

• En kort beskrivelse af stedet – hvad der er for et sted m.m. 
• Navn på stedet samt adresse 
• Hvilke muligheder er der (alle behøver ikke at være tilstede – blot så vi ved det) 

o Indendørssøg 
o Udendørssøg 
o Køretøjssøg 
o Plads til beholdersøg – du behøver ikke at have beholdere til det. 

• Hvor mange er der plads til - 10/12 eller 15/16?  
o  Er der mulighed for min 3-4 søgeområder? 

• Parkeringsmulighed 
o Lukket område / indhegnet? 
o Offentlig parkering? 
o Er der plads nok til det aktuelle antal deltagere? 

• Er der mulighed for at holde pause indendørs? (ikke et krav – blot så vi kan oplyse om det) 
• Er der toiletmulighed? (ikke et krav – blot så vi kan oplyse om det) 

o Det kan også være, at der er toilet på en tankstation eller lign. i nærheden  
• Datoforslag – husk at kigge i vores kalender på hjemmesiden, hvornår der er ledige dage. 

Du skal dog lige være opmærksom på, at vi har behov for min seks uger til at slå 
fællestræningen op, modtage tilmeldinger m.m. 

o Du må også meget gerne foreslå datoer som ligger flere måneder ud i fremtiden 
• HUSK at medsende billeder fra nogle af de steder, hvor der kan opsættes søg. Billederne 

skal helst ikke fylde mere end 2-3 MB/stk. og skal kunne sendes i en alm mail 
 
Sendes samlet til mail@noseworkjylland.dk 


