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Kære spejder, 

Vi skal snart afsted til Tydal.  

 

Start: lørdag d. 29.06.2019 kl. 11:00 ved TEAM Baucenter Eggebæk.  

Slut: lørdag d. 06.07.2019 kl. 12:00 på Spejdergården Tydal 

 

Vi skal gå fra TEAM Baucenter til Tydal som er en gåtur på ca. 2,5 km. Alt din bagage skal 

være pakket i rygsæk så du kan gå med den. I kommer til at lave gå hike på 25km. 

  

Der vil være mulighed for at købe småting i kiosken samt spejderbutikken 55°Nord. 

Ønsker man brusebad, koster det 0,50€ per brusemønt. 

 

Har du spørgsmål er du velkommen at kontakte mig. 

Vores hjemmeside vil holde jer opdateret på hvad der sker. 

 

I kan i nødstilfælde få fat i mig på telefon 04841-7756298 

 

 

Hvis du ikke har betalt hele beløbet, bedes du gøre det på kontoforbindelse 

 

 

 

 

 

 

 

Med spejderhilsen 

 

Markus 
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Sommerlejr 2019 
Tydal 29.06.2019 - 06.07.2019 

 

Barnets navn: ______________________  Fødselsdag: ___________________ 

 

Forældrenes navne: ______________________________________________________ 

 

Vi er indforstået med, at barnet deltager i spejderlejren. Vi er klar over, at der gennemføres 

almindelige spejderaktiviteter som arbejde med skarpe genstande, åben ild, aktiviteter i højder 

og aktiviteter med vand. Vi er klar over, at spejderaktiviteter kan have et farepotentiale. Lederne 

prøver at beskytte børnene på den bedste vis, men uheld kan ikke udelukkes med sikkerhed. 

Vi er klar over, når barnet ikke overholder gældende regler gentagende gange, må barnet ikke 

fortsætte og skal hentes af forældrene. 

 

Sæt kryds 

O Barnet kan svømme mindst 300 meter (svarer til bronze svømmeprøve) 

O Barnet kan ikke svømme 

O Barnet skal regelmæssig indtage medicin og håndterer det selvstændigt 

O Barnet skal indtage medicin og har brug for hjælp til dette 

O Der skal tages hensyn til noget særligt (noteres på bagsiden) 

 

 

 

___________________________________ 

Forældrenes underskrift 
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Din egen personlige pakkeliste: 
- sovepose 
- underlag 
- nattøj 
- toiletsager og håndklæde 
- tallerkener, krus, bestik og viskestykke 
- dolk 
- lygte 
- regntøj og vandtætte støvler 
- godt fodtøj 
- ekstra varmt tøj 
- ekstra tøj til sommervejr 
- beskyttelse mod solen: solcreme, hovedbeklædning, solbriller 
- undertøj og strømper 
- badetøj 
- pas 
- sygesikring  
- lommepenge 
- papir og blyant 
- sangbog 
- evt. sygrej og sikkerhedsnåle 
- evt. bålkappe 
- rygsæk og drikkedunk 

- og uniformen har du selvfølgelig på.. 
 

Program: 

 

 

Afrejse 


