
”#Ungsyddjurs har haft en del elever afsted på deres første tandemspring ved Dropzone Denmark. Dette har 
været en super fantastisk oplevelse hele vejen igennem. Der er styr på tingene og sikkerheden er i top. Det er 
utroligt dygtige instruktører der guider de unge i et sikkert miljø. Jeg kan varmt anbefale dette til andre. Som 
ungdomsskole er det fedt at kunne tilbyde de unge noget der er anderledes, spændende og action præget.

Det er fantastisk at gå i dybden med snakke omkring hvad det er der sker i kroppen og med en, når man siger ja 
til et tandemspring. Vores ture til Herning starter i bussen og her går snakken derudaf og spændingen er i top.

Sidst vi var afsted viste Peter fra start til slut hvordan man pakker en faldskærm. Dette var super god viden i 
forståelsen af hvordan det sikkerhedsmæssigt virker.
Som ungdomsskole er det utroligt skønt, at være med til at give de unge en oplevelse de også vil huske den dag 
de bliver 80 år!”
 
Vi er utroligt glade for at komme ved Dropzone Denmark. Super god service i et trygt og top professionelt miljø. 
 
Venlig hilsen
Søren Vig Berg
Ungdomsskolekoordinator 
Syddjurs Ungdomsskole

Hej Dropzone

Tak for sidst. Det var en rigtig lækker dag og vores elever var yderst tilfredse med deres oplevelse med jeres 
tandemspring. 
Vi ses forhåbentlig igen til foråret

Venlig hilsen

Kasper Ehlers
Lærer Idrætshøjskolen i Sønderborg

Hej Peter

Tak for et fantastisk arrangement i går. Det gjorde et stort indtryk på elever og deres familier.
Vil du sende video af solospring til mig?

Vi ses

Thomas
Klank Efterskole

Du skal hilse dine instruktører, og sige at de gjorde et fantastisk stykke arbejde.

De havde en rigtig fed måde at tale med de unge på. Jeg er særligt imponeret over hvordan det lykkedes for dem,
at få vores nervøse unge mennesker til at slappe lidt af inden springet, så de kunne nyde oplevelsen i fulde drag. 
Set fra en pædagogisk vinkel er det super godt og professionelt arbejde i høj klasse.

Jeg er sikker på vi kommer igen på et tidspunkt.

Med venlig hilsen

Leif Andersen
UngNorddjurs


