
 

 

 

  

 

Hej Trop og Junior 

Nu nærmere lejren sig og vi får så småt flere og flere informationer. I denne seddel kan du se, 

hvad du skal have med og hvordan det skal pakkes. Du kan se, hvad du skal betale for lejren og 

hvornår. I starten af juni kommer der en seddel mere, der vil bla. stå, hvornår og hvor bussen 

kører. 

Oplysningssedler: 

Der er to oplysningssedler med denne seddel. Den ene er lamineret og der står 

kontaktinformationer på Frede, Julie og centret. Seddel skal syes fast inde i den venstre 

lommeklap. Den anden seddel skal du og dine forældre udfylde og aflevere til Julie eller Frede 

inden sommerferien. Sedlen skal udfyldes med en sort pen og du får en kopi, du skal have i din 

pung/lomme under lejren. 

Betaling: 

Du har tjent __________________ kr. til lejren og skal betale restbeløbet ____________________ 

kr. inden d. 19. maj. Vi har pt. ansøgninger ude, for at søge om hjælp til at dække fællesudgifter. 

Får vi bevilget penge vil dit restbeløb falde og du vil inden lejren få penge tilbage (formentligt 

omkring 200 kr.). 

Vi har også ansøgninger ude om betaling af én lejr-T-shirt og et par friluftsbukser pr. person. Får vi 

ikke bevilget pengene skal du selv anskaffe dig et par friluftsbukser (de er et krav fra centrets side 

når vi skal vandre i bjergene). T-shirten koster 80 kr. og kommer i alle størrelser. Vi skal kende din 

størrelse senest 19. maj. 

Pakning af udstyr 

Dine ting skal pakkes i én sportstaske, dog kan sovepose eller liggeunderlag være ved siden af. Er 

der andet udstyr (se bort fra turtasken) der ikke er pakket ned i tasken kommer disse ikke med! 

Din dolk skal være pakket ned i sportstasken under rejsen. Vi er mange der skal af sted (knapt 150) 

og vi er blevet bedt om at pakke i sportstasker da de er nemmere at stable end rygsække og kan, 

hvis det er nødvendigt, tages på ryggen når vi kommer frem og skal ned til vores lejrplads. 
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Sportstasken og evt. sovepose/liggeunderlag skal mærkes med navn og "Kalvehave". Det 

anbefales at alle ejendele mærkes med navn, evt. også "Kalvehave". 

Turrygsæk 

Du skal medbringe en turrygsæk med brede stropper og gerne en brystrem. Turrygsækken skal 

være stor nok til at indeholde madpakke, drikkedunke, regntøj, varm trøje, 2 par sokker, hue, 

handsker og pung. Du skal have et rygsækovertræk med. 

Under rejsen skal du have turrygsækken med ind i bussen og du skal have disse ting i den: 

Pas 

Sygesikringsbeviser, gult og blåt 

Fyldt drikkedunk 

Pung, lommepenge 

Madpakke 

Evt. varm trøje/lange bukser 

Evt. medicin (alt hvad du har med og det skal være i original emballage)  

Evt. bålkappe til natten 

Evt. underholdning til busturen 

 

Udstyr 

Temperaturen i Kandersteg ligger på 13°-23° C. Tag højde for risikoen for koldt vejr når du pakker. 

Gruppen medbringer førstehjælpsgrej, solcreme, shampoo, sæbe, vatpinde, blok og papir, 

engangskameraer, nål og tråd og andre småting til fællesbrug. 

Pakkeliste 

Skal medbringes! 
Turrygsæk  

*Pas  

*Sygesikringsbeviser Blåt og gult 

*Pung  

Sovepose  

Liggeunderlag  

*Drikkedunke/vandflasker (samlet min. 1½-2 L), drikkelse til rejsen skal pakkes i turrygsæk 

Spisegrej I stofpose 

Viskestykker  2 stk. skal være lette at genkende eller forsynet med navn 

Vandrestøvler/-sko Skal støtte om anklen 

Tykke sokker Min. 2 par 

Alm. sokker Min. 5 par 



 
Friluftsbukser 1 par. Bukserne skal være vind- og vandafvisende eller vindafvisende 

og hurtigttørrende. Bukserne skal ikke være cowboy- eller regnbukser 

*Varm bluse/sweater/fleece 1 stk. 

Hat eller kasket  

Hue  

Handsker  

Regntøj Pakket tæt i en stofpose 

Toiletsager  

Jakke/softshell  

Skiftesko eller sandaler  

Håndklæde  

Skiftetøj Undertøj, T-shirts, bukser, bluser, shorts 

Vasketøjspose i stof  

**Uniform, tørklæde, bælte mm. Dolken skal pakkes ned i sportstasken 

**Armbåndsur  

Solbriller  

  

Anbefalet 

*Lommepenge  

Lommelygte  

*Underholdning til bussen  

Lagenpose  

Sangbog  

Lille førstehjælpspakke 1 kompresbind, sårrens og plastre. Kan være i uniformen 

  

Eventuelt 

*Medicin Skal medbringes i original emballage 

Myggebalsam  

*Bålkappe  

Badetøj  

Engangskamera Gruppen køber også et par stykker til fællesbrug 

Knæ-/ankelbind  

Hygiejnebind  

  

Medbring ikke 

Elektronik f.eks. mobiler, kamera, nintendo 

Klipklappere eller lign. Dine sko skal kunne spændes/snøres fast på fødderne 

* Pakkes i turrygsæk  ** Har du selvfølgelig på når vi mødes 


