KALVEHAVESPEJDERNE

ÅRGANG 5, APRIL 2013

VANDREWEEKEND
Så er det igen tid til vandrewekend, sidste år sprang vi weekenden over, men i år snører vi vandreskoene igen. Vi skal have lejrbål, ud og gå i naturen, tage vandremærker og frem for alt have
det sjovt. Så hvis du ikke skal med på sommerlejr, så er det nu alt det sjove forgår! Og hvis du
skal med, så er det nu du har mulighed for at lufte udstyret inden lejren. Familiespejderne, Bæverne og Ulvene sover i hytten, Juniorer og Troppen i telt.
Hvornår:
Hvor:
Tidspunkt:
Mærke

Lørdag d. 8. juni - søndag d. 9. juni
Alle møder i Sankt Erik og vi slutter samme sted kl. 12 søndag.
Afhænger af, hvor langt du skal gå, se skemaet. Vi har sat en cirkel rundt om det
vandremærke vi forslår du tager:
5 km

10 km

15 km

20 km

30 km

40 km

50 km

Mødetidspunkt 13.30

12.00

11.30

10.00

10.30

08.00

06.00

Pris: 70 kr., der skal afleveres sammen med tilmeldingen eller overføres til reg. nr.: 6220 konto
nr.: 0002516498, husk at skrive navn og vandreweekend på overførslen.
Medbring: uniform + dine spejdersager, kop/mug, lille turrygsæk, tæt drikkedunk, sygesikringsbevis, bålkappe, sovepose, liggeunderlag (Trop/Junior), lagen (Familiespejd/Bæver/Ulv), nattøj,
toiletsager, håndklæde, skiftetøj, varmt tøj, skiftesko, regntøj og sko der er gode at gå i og er gået til (VIGTIGT).
Når du møder skal du have din lille rygsæk klar med madpakke, Hvor langt skal du gå i år?
Det afhænger af alder, fysik og
fyldt drikkedunk, et mellemmåltid og evt. regntøj.
5 og 10 km’ere skal spise frokost hjemmefra, men husk et mel- hvor langt du gik sidst.
Som udgangspunkt går
lemmåltid og drikkedunk.
Familiespejdere 5 km.
Bæver 5 eller 10 km.
Tilmelding: Senest 28. maj
Ulve 15 eller 20 km.
Juniorer 20 eller 30 km.
Vi glæder os til at se dig.
Trop 40 km. og derover
Hilsen alle dine ledere.
Navn: __________________________________ Enhed: familiespejd/bæver / ulv / junior / trop
Skal med på weekend: ja/nej
Jeg betaler til et møde: _____
Betalingen er overført: _____
(Kun Familiespejdere Antal voksne _____ Antal børn ____)
Forælders underskrift: _________________________________
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