
INFOPAKKE 1

Som lovet i en tidligere mail kommer der her en infomail vedrørende nogle af de praktiske
ting i forbindelse med turen til Schweiz.
Helt overordnet kommer lejren til at finde sted fra den 27. juli til den 8. august 2023. Da vi
har en lang togtur foran os, kommer der til at blive tillagt en transport dag i begge ender, og
vi anbefaler derfor, at i sætter krydser i kalenderen fra den 26. juli til den 9. august.
Spejdercentret kræver, at deltagerbetalingen senest er betalt den 1. marts. Det betyder
blandt andet, at den sidste chance for at afmelde sit barns tilmelding til os ledere inden den
26. februar, så vi har et overblik over, hvor mange spejdere der skal indgå i den sidste og
endelige tilmelding. Det betyder også, at vi bliver nødt til at få dækket de omkostninger, i
tidligere er blevet præsenteret for gennem projektet og spejdernes deltagere betaling for
hele turen skal derfor være betalt inden den 1. marts. Hvis man framelder sig efter den
sidste betalingsrate, vil der bliver pålagt et ekstra gebyr udover den faktiske deltagerbetaling.
Det er ikke noget vi har bestemt, men er fra spejdercentrets side.
Vi forventer at opdele betalingen i 2 rater, så i ikke kommer til at stå med hele udgiften på en
gang. Raterne kommer til at ligge med senest betalingsfrist den 20. januar og den 20.
februar. Det skal betales over medlemsservice, og links til betaling ligger klar på infosiden

Udover at få helt styr på betalingen og diverse deadlines, har vi også taget et nærmere kig
på forsikrings mulighederne i forbindelse med turen. Efter at have spurgt andre ledere,
gruppe og turguides til råds kan vi konkludere at det, der giver mest mening er, at man selv
står for sin egen forsikring. Det er derfor vigtigt, at i gennemlæser og tjekker op på jeres børn
rejse- og ulykkesforsikring i god tid, inden vi tager afsted. Nogle rejseforsikringer dækker
sågar noget af udgiften, hvis man bliver forhindret i at deltage og må melde afbud. Hvis vi
har spørgsmål til dette, må i gerne kontakte os, men vi foreslår, at i hiver fat i jeres
forsikringsselskab først 🙂

Hvis i endnu ikke har købt alle årets julegaver, har vi lavet en liste herunder, hvor i både kan
se, hvad centret kræver af udstyr for at kunne deltage i aktiviteterne samt et par ekstra ting,
vi synes, der kunne være fede for spejderne at medbringe:

- En vandrerygsæk - spejderne skal selv kunne bære deres oppakning
- En dagtursrygsæk på omkring 20 liter (de fleste skolerygsække er omtrent denne

størrelse, men sidder måske ikke helt optimalt på ryggen)
- Regntøj
- Varmt tøj - kan eksempelvis være uldundertøj, som spejderne kan bruge som en

langærmet t-shirt på de lidt lunere dage.
- Kasket
- Solbriller
- Ekstra drikkedunke - vi skal alle sammen have to liter vand med på aktiviteter.
- Vandrestøvler
- Vandresokker
- Ekstra tørklæder. Eventuelt både de grønne Nørresundby Spejderne tørklæder og

danske internationale tørklæde, der kan købes i Spejder Sport.

Hvis i endnu ikke har set hjemmesiden, er der blevet oprettet et punkt i menulinjen, hvor i
kan finde alle de informationer og dokumenter, vi tidligere har sendt ud vedrørende turen.
Her har vi desuden også lagt den første officielle informationspakke fra spejdercentret ind -



vi har snakket om mange af de ting, der står, men der kan være yderligere information deri,
og vi synes, at i skal tage et kig på den, hvis i har lyst.

Der er desværre ikke yderligere informationer omkring aktiviteter, end de vi gennemgik på
forældremødet. Der kommer en ny infopakke fra spejdercentrets side i februar, hvor vi
regner med at kunne vende tilbage med flere nyheder.

Til aller sidst vil vi give en kæmpe tak til Kaspar og Tine, Bertrams forældre, som har tilbudt,
at vi kan låne deres varebil til turen. Det betyder, at vi er “nået i mål” med alle vores store
hængepartier, da vi nu også kan få transporteret alt vores grej. Vi er rigtig glade for at det
kan lykkedes og håber på, at i allesammen fortsat vil hjælpe til, specielt med
pengeindsamling, så vi kan komme helt i mål.

Hilsen
Simon, Mathias og Anne


