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4. - 13. juli 2007 



Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. 
 
AFGANG: 
Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer til Kandersteg torsdag kl. 14.05 
 
 
HJEMKOMST: 
Vi er hjemme igen samme sted Fredag d. 13 juli kl. 9.16
 
 
UNIFORM: 
Vi rejser i uniform + tørklæde… Alle sammen…  
Medmindre det er meget varmt, så er det gruppe T-shirt og tørklæde. 
 
POST HJEMMEFRA: 
De t er altid rart me d e n l ille hil se n h jemmefra. Den kan sendes til: 
Kandersteg International Scout Centre 
DIT NAVN 
KFUM Tronemark/Sandved  
CH-3718 Kandersteg 
Switzerland 
 
NØDTELEFON: 
Hvis I får brug for at kontakte os, kan vi træffes på telefon; 27 26 14 15 (Anders Grønne).  
Den vil sandsynligvis ikke være åben hele tiden, men vi vil forsøge at holde den åben
mellem 18-22 hver aften. Ellers lig en besked eller send en SMS
De rud over har cente re t te l e fo nn umme r: +4 1 3 3 6 7 5 8 2 8 2 . B e s ke d e n b l i v e r h æ n gt o p p å e n 
opslagstavel, hvor vi jævnligt tjekker. 
 
VEJRET I KANDERSTEG: 
Kandersteg er kendt for at få temmelig meget regn om sommeren. Det er derfor smart at tjekke 
om dit regntøj stadig er vandtæt og sørge for både at have jakke og bukser med. Centeret ligger i 
en bjergdal, så der er ikke så mange timer om dagen med sollys. Derfor er tøj, der er blevet vådt 
også en del længere tid om at tørre. 
 
MEDBRING I TOGET: 
Du kommer ikke til din bagage i løbet af togturen, så det er en god ide at pakke en lille tur-rygsæk
- som alligevel skal medbringes på dagsture - med de ting du skal bruge undervejs.  
 
 
Følgende ting skal du have med ind i toget under kørslen: 

 Pas 
 Sygesikringsbevis 
 Mad og d rikkevare r ti l onsdag aften. Evt. and re små snacks til ture n er tilladt. 
 Kop/Krus 
 Ting du selv synes er nødvendige til en 18 timers togtur. 

 



 
 
PAKKEVEJLEDNING: 
De t er en god ide at pakke i en sportstaske, d a du ikke skal bære de n længe re e nd fra bilen og 
ind på centeret. Det gør det også meget nemmere at pakke bagagen i toget. Sovepose og 
liggeunderlag pakkes for sig med tydelig navn på. 
 
Inden du pakker ned i tasken / rygsækken starter du med at putte en sort sæk indvendigt. Ingen 
taske / rygsække er fuldstændig vandtætte selv om firmaet påstår det.  
Derudover er det en god ide at pakke det du skal have med i mindre poser. På den måde bliver det 
nemmere at holde orden og endnu svære at få vådt tøj. 
 
PAKKELISTE: 
 Sovepose/liggeunderlag, evt. lagenpose (Det kan være koldt om natten. Lagenposen gør, at 

soveposen lige bliver et par grader varmere). 
 Regntøj - både jakke & bukser.  
 Vandrestøvler der støtter godt op om anklen.  
 Sandaler / kondisko (et par ekstra sko er rare at have med til, når man går rundt i lejren) 
 Varmt tøj (mange lag tøj varmer mere end en enkel stor tyk trøje). 
 Håndklæde  
 Gode vandresokker. Dvs. uden for mange syninger ved tæerne. 
 Lange bukser – Hurtigtørrende til når du skal på aktiviteter. Cowboy bukser kan bruges på 

centeret, men vil ikke anbefales, da de ikke kan tørre, hvis de først er blevet våde. 
 Uldent undertøj. 
 Andet tøj – underbukser, shorts, sokker, T-shirts, sweatshirts osv. 
 Varm hue & halstørklæde det kan blive koldt. 
 Vanter… nej det er ikke en joke. 
 Viskestykke  
 Toiletgrej 
 Hat / kasket /bøllehat til når solen skinner. Den er også god til at skærme af for regnen 
 Solcreme + solbriller  
 Badetøj 
 Dol k 
 Sangbog 
 Kortspi l el ler and re spi l 
 Drikked unk  
 Tur-rygsæk. De r evt. kan bruges som håndbagage i toget og som tur rygsæk 
 Vabelplaster og myggebalsam 
 Du kan medbringe MP3 afspilder eller lignende til togturen 

på van
      

dre tur

 

ene 

 
Vi anbefaler ikke at medbringe mobiltelefon, det kan blive dyrt 
 
Mange rygsække, sove poser og li ggeund erlag l igner h inanden, så husk at sæt navn på dine ting. 
 



HAR DU FÅET STYR PÅ FØLGENDE PAPIRER / FORSIKRINGER? 
 Pas 
 Sygesikringskort 
 

 
LOMMEPENGE: 
Vi anbefaler at du tager det der svare til 500 DK kr. med i Schweizer Frank. 
Pengene kan indleveres til lejrebanken, i så passer vi på dem i løbet af ugen. 

 
 
FORSIKRING: 
Vi anbefaler at tegne en forsikring der dækker "ekstrem sport", det er den samme forsikring 
der skal tegnes i forbindelse med alpint skiløb. Denne forsikring kan tegnes hos Europæiske.
 
 
Har du spørgsmål ti l turen så ring ell er mai l til Anders Grønne 27 26 14 15 / anders@spejderweb.dk 
 
 
Hvis du glæder dig ligeså meget som os… ja så er det godt, der ikke er så længe til mere  
 
 

Vi glæder os til en fantastisk tur! 
 

Lederne 
 

mailto:jacob@2lyngby.dk


TING VI BØR VIDE / KONTAKT ADRESSER: 

 

Hvilke numre kan dine forældre træffes på mens vi er i Kandersteg? 

Hjemme / sommerhus:  

Mobil:  

Arbejde: 

Andre: 

 

Medicin (også selv om det ikke er på recept): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Andre ting vi bør vide om dig e lle r tage he nsyn til : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Afle ve re s til le de rne 




