
 
Veteranstøttes Social / Aktivitetsudvalg indbyder hermed Veteraner / 
Veteraner med ægtefælle, samlever, kæreste med jeres børn, til en 

hygge og oplevelsesdag i Sommerland Sjælland. 

Dato 25. juli 2021. Kl. 09.30 – 17.00. Gl. Nykøbingvej 169, 4572 Nørre Asmindrup.  

Transport, brobillet og parkering er for egen regning 

Mødested: P- plads inden indkørsel til parken.  

Tilmelding snarest og efter princippet først til mølle. 100 personer. Herefter lukkes 
der for tilmeldinger. 

Tilmelding kan kun ske på Veteranstøttens hjemmeside, på vedlagte 
tilmeldingsskema. Tilmelding senest 18. juli 2021. Kl. 10.00. 

Spørgsmål vedrørende tilmeldinger Ole Stokholm Pedersen Mobil 20626794 

Der kan ikke forhåndstilmeldes. 
Social og Aktivitetsudvalget byder på fri entre, grillarrangement med sodavand/vand 

samt kaffe og kage, is til børnene. 

Vi mødes i tildelt område som bekendtgøres på dagen sammen med dagens 
program, mødestedet P-plads. 

Husk Badetøj, da parken har Sjællands største badeland. 

 Alle tilmeldte familier vil efter tilmeldingen få besked snarest efter tilmeldingsfristen 
er udløbet.   

 

Ved yderlig information, henvendelse til Christian Ring 53804025 eller Jan 
Burmeister 50527369. Helle Soltau 40338441. 

                                                                                 

 

Se også næste side! 
 

 

 



                                                                                 

Hvilke dokumentationer gælder som gyldigt coronapas? 

Alle gæster, der er fyldt 16 år, skal fremvise coronapas ved ankomst – enten digitalt 

eller på papir. Vi anbefaler, at man downloader appen "Coronapas" til fremvisning af 

gyldigt coronapas. 

Viser man sit coronapas/negativ test på andre måder end med Coronapas-appen, 

skal der samtidigt fremvises gyldigt ID (det kan eksempelvis være sygesikring, 

kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort). 

Nedenstående liste giver et gyldigt coronapas: 

• Negativ kviktest, som er max. 72 timer gammel ved indgangstidspunktet (målt fra 

selve test-tidspunktet). 

• Negativ PCR-test, som er max. 96 timer gammel ved indgangstidspunktet (målt fra 

selve test-tidspunktet). 

• Positiv PCR-test, som er minimum 14 dage gammel og max. 8 måneder gammel 

• 1. vaccinationsstik som er minimum 14 dage gammelt og max. 42 dage gammelt. 

• Gennemført vaccinationsforløb 

Vi opfordrer til, at man har fundet det hele frem (printet eller på mobilen) og er klar 

til at vise det, inden man kører til Sommerland Sjælland. 

Vær opmærksom på, at man som hyttegæst også skal vise coronapas/-test hver 

gang, man skal ind i parken. 

                                                                                                                                                                 

                                                                           

 

 

                                                            


