
Vi synes at det var et godt arrangement. Det var godt at der var en guide med i bussen og at det var 
rimelig frit. Så var der selvfølgelig også nogle pæne mænd i uniformer … 
 

Turen til Karup var en spændende og lærerig oplevelse. Alle virkede oplagte og 
meget forberedte. Det bedste ved turen var nok der, hvor vi lærte om helikopterne, og 
hvor vi var oppe og se dem. 
 

Turen var rigtig god, meget, meget bedre end forventet. Det var meget 
lærerigt og spændende. Og det var sejt at holde rigtige våben og sidde i 
helikoptere. Det var alt i alt et rigtigt fedt og sjovt sted at være!     
 
Turen til Karup har været rigtigt sjovt. Det var også lærerigt. Personligt syntes jeg, der var fedest 
ude ved værkstedet, hvor vi fik lov til at røre og løfte på våbnene, og komme op i lastbilerne og se 
hvor kraftigt deres biler er bygget. Det var også spændende at høre om de pilote,r der flyver deres 
helikoptere og hvordan man styrer dem. SUPER FED TUR.  
 

• Det var en meget spændende dag, hvor vi fik lov til at se Karup kaserne og mange 
soldater. 

• Det første vi så var en masse seje køretøje,r som vi fik lov til at se og sidde i. Vi prøvede 
også soldater udrustning og oppakning, det var sjovt 

• Det var også sjovt at se alle helikopterne og høre om, hvordan de virkede. 
 
Det var godt, da vi snakkede med de soldaterne og så de biler og ting. 
Det var kedeligt da vi sad og hørte om det der rader noget. 
Den var en god tur  
 

Det var meget velorganiseret. Det var spændende og interessant at høre om 
helikopterne og fremlæggelsen af air control wing. Hele turen var god, og det havde 
jeg ikke forventet.  
 
Vi synes det var en god oplevelse, og det var et rigtig godt arrangement, som vi var glade for at 
deltage i. Vi var meget glad for et par stykker af jeres guider, da de var over standard! :D. 
Det var en kanon rundvisning, og det blev ikke for langtrukken. Det var også dejligt, at man kunne 
komme ind og sidde i helikopterne, og prøve tingene. Det var alt i alt en god tur.  
   

Jeg troede det ville blive kedelig, men det var faktisk spændende, og seje våben og 
nogen pæne biler/ lastbiler. Det var en god tur og en god rundviser og det var 
spændende og høre om helikoptere, gevær, biler og Karup militære lufthavn.    
 
Jeg syntes det var godt, man kan kunne se, de havde gjort noget ud af det, meget dramatisk når alle 
tingene er lige foran en, det gjorde det også mere spænende, når arbejderne gik omkring en, (alle 
sammen flinke og imødekommende)  
 

Besøget i Karup var rigtig godt, og det var spændende at se en masse militær-ting og 
opleve hvordan det er at arbejde i flyvevåbnet. Det allerbedste var nok helikopterne. 
Det var super fedt at se dem indeni. Det var spændende at høre om dem, der havde 
været i Afghanistan og dem der arbejdede i Karup 
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