Tilmelding til sommerlejr 2018
Hej spejdere og forældre.
Så nærmer tiden sig for vores sommerlejr, der i år ligger i Kristi Himmelfarten fra torsdag d. 10. maj til
søndag d. 13. maj .
Lejren går til Bornholm, hvor vi skal gå med kærre fra Rønne og op mod Hammerknuden, med
overnatninger undervejs.
En kærre er en trækvogn, som er lidt større end en cykelanhænger, hvor alt bagagen ligger i.
Vi kommer til at gå på det udemærkede cykelsystem, der er på Bornholm. Vi kommer altså ikke til at
gå direkte på trafikerede veje.
Den nærmere tidsplan vil komme når tilmeldingen er overstået, men i træskolængder:
Torsdag d. 10. maj tager vi Bornholmerbussen fra Københavns hovedbanegård. Vi prøver at arrangere
fælles transport fra Farum. Vi skal med en færge fra Ystad kl. 8:30.
Frem til søndag vil vi stille og roligt bevæge os op mod Hammerknuden. Undervejs kommer vi til at gå
i plantagen nord for Rønne, hvor vi vil se landskabet rejse sig med klipper jo tættere vi kommer mod
Vang.
Søndag skal vi retur med færgen fra Rønne kl. 10.30, og er på KBH H. kl. 13.30.
Vi kommer til at gå ca. 10 – 12 km hver dag, så der bliver rigelig tid til at nyde turen.
Kan spejderne klare det ? - erfaringen er klart ja. En kærre tur er en rigtig god måde at blive
introduceret til længere lejre på, da det ”kun” er 3 overnatninger. Hvis man er usikker, og gerne vil
have en snak, så tag fat i Tranevig på 21728007, eller kom forbi til en kop kaffe.

Udstyr.:
Da det er ”første” gang for en række af spejderne, kan man godt være usikker på hvad man skal have
af grej. Som udgangspunkt skal spejderen selv kunne bære sit grej, så 10 netto-poser dur ikke.

En rygsæk på 50 – 60 liter er et godt udgangspunkt - alternativt en duffelbag.
Liggeunderlag - ingen luftmadrasser
Sovepose - hvis den er lidt tynd, kan man tage et fliestæppe og sy sammen til en lagenpose, så har
man lige forbedret soveposen med 5 grader.
Resten som spisegrej og beklædning kan man nok hente i køkkenet og i garderoben 
Vi skal overnatte i telt eller shelter, afhængig af hvor vi kommer til at overnatte.
Inden lejren får alle en mere udførlig pakkeliste – vi kalder det en ”lejrlas”.

Vigtigt.: Da vi skal igennem Sverige på vejen, skal alle have et gyldigt pas med.
Hvis der er særlige forhold vi skal tage hensyn til fx. mad, medicin osv. så får I en info seddel, der skal
udfyldes inden lejren.

Tilmelding skal ske til henrik@tranevig.dk senest d. 1. april, og meget gerne før.
Hvis man ikke kan komme med - så skriv det lige - så er vi sikre på, at alle har taget stilling 

Prisen for lejren er 500 kr., som vil blive opkrævet når tiden nærmer sig.
Derudover max. 100 kr. i lommepenge.

Har I spørgsmål, så tag fat i Tranevig på 21 72 80 07 eller henrik@tranevig.dk
Med sommerlejrhilsner
Stig, Closy, William, Stald, Frederik og Tranevig

