Kære bålhyttegæst
Tak for din booking af bålhytten ved Jagtens Hus.
Under opholdet er du på egen hånd, så læs venligst dette godt igennem.
Prisen for leje af bålhytten kan kun holdes på et rimeligt niveau, idet der ikke bliver ført tilsyn mellem de
forskellige gæsters ophold. Efterlad derfor af hensyn til dem, som kommer efter dig, altid bålhytten i
ordentlig og ryddelig stand.
Hvad findes i hytten?
Alt grej i bålhytten kan frit benyttes. Der vil være wok, grillriste, brænde, adgang til vand (100 m fra
hytten) samt borde og bænke. Ved formidlingshuset står et udekøkken med vaske, vand og køkkenbord,
som I også har mulighed for at anvende under opholdet i bålhytten.
Venligst rengør og efterlad grillriste, wok osv. i rengjort tilstand.
Hvad skal du selv have med?
Lighter/tændstikker, lygter/lamper, sprit til hænder, sæbe, gryder, køkkengrej, vanddunke, bestik,
tallerkener, toiletpapir, liggeunderlag, sovepose, hovedpude, fodbold, boldbræt og bold, termokander,
personligt grej og mad – samt økser.
Adgangsforhold
Det er kun muligt at parkere på parkeringspladsen ved Jagtens Hus og derefter at gå ad skovvejen op til
bålhytten. Respekter venligst, at Jagtens Hus også er en arbejdsplads, hvorfor det ikke er tilladt at færdes
ved hovedbygningerne.
Toiletforhold
Der er adgang til offentligt toilet ved formidlingshuset.
Oprydning:
- Tøm skraldespanden i container ved parkeringspladsen
- Tøm altid madrester i skraldespandene ikke i naturen
- Tør bordene af
- Tøm bålstederne
- Stil borde og bænke på plads, hvis der er flyttet på dem – se skitse på næste side.
- Sørg for, at der ikke er efterladt skrald på pladsen
- Sørg for bålet er slukket, når hytten forlades
- Medbragte ting såsom: køkkenrulle, madolie osv. tages med hjem igen
- Ryd op og læg diverse tilbehør i en vis orden på bordet for enden af Bålhytten, så næste hold uden
problemer kan få et overblik over aktuelle tilbehør som fx gryder, opvaskeudstyr, handsker, grydeskeer,
save osv.
Med venlig hilsen samt ønske om en god tur
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Kort over parkeringen med oversigt over besøgscenter, udekøkken, toiletter og deponering af skrald

