
Kandersteg 2011 

KFUM Spejderne Sandved/Tornemark 

 

Torsdag den 30. juni – lørdag den 9. juli 2011 

Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. 

 

AFGANG: 

Vi mødes torsdag den 30. juni kl. 18.30 på Ringsted banegård og ankommer til Kandersteg 

fredag kl. 14.41. Vi rejser i uniform + tørklæde… Alle sammen… 

 

HJEMKOMST: 

Vi er hjemme igen samme sted lørdag den 9. juli kl. 9.19 

  



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 

Der udover har centeret telefonnummer +41 33 675 82 82 .  

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. 

Det kan også være meget koldt, især om aftenen og natten, så lidt varmt tøj kan være en 

rigtig god ide. Den lave nattetemperatur kræver også en ordentlig sovepose og evt. en lagen 

pose. 

HAR DU FÅET STYR PÅ FØLGENDE PAPIRER/FORSIKRINGER? 

Pas, Sygesikringskort og Rejseforsikring 

POST HJEMMEFRA: 

Det er altid rart med en lille hilsen hjemmefra. Den kan sendes til følgende adresse, men vær 

opmærksom på at der er et par dages leveringstid. 

Kandersteg International Scout Centre  

Dit navn 

KFUM Tronemark/Sandved 

CH-3718 Kandersteg 

Switzerland 

FØLG MED HJEMMEFRA 

Vi vil forsøge at komme på nettet i løbet af ugen for at opdater spejderweb og modtager     

e-mail. Så hold øje med spejderweb mens vi er væk og send os en lille hilsen på 

kandersteg@spejderweb.dk 

  

mailto:kandersteg@spejderweb.dk


LOMMEPENGE: 

Vi anbefaler at du tager det der svare til 500 DK kr. med i Schweizer Frank. Skal du købe 

noget ”stort” med hjem skal der nok lidt mere til. 

Pengene kan indleveres til lejrebanken, i så passer vi på dem i løbet af ugen. Hvis vi skal det 

så skal det være små sedler, grene fordelt i kuverter til dagene. 

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. 

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 : 

 Pas 

 Sygesikringsbevis 

 Mad og drikkevarer til hele togturen, inkl. frokost fredag. Evt. andre små snacks til 

turen. 

 Ting du selv synes er nødvendige til en 18 timers togtur. 

 Evt. lidt lommepenge i euro, der er mulighed for at snolde i toget, til urimeligt høje 

priser  

Pas og sygesikringsbevis afleveres til lederne på Ringsted station og opbevares af dem under 

hele turen. 

PAKKEVEJLEDNING: 

Det er en god ide at pakke i en sportstaske, da du ikke skal bære den ret langt. Det gør det 

også meget nemmere at pakke bagagen i toget.  

 

Har du spørgsmål ti l turen så ring eller mail 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:anders@spejderweb.dk


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 (2 stk.) 

 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. 

 Viskestykker (2 stk.) 

 Toiletgrej 

 Hat / kasket /bøllehat til når solen skinner. Den er også god til at skærme af for 

regnen 

 Solcreme + solbriller 

 Badetøj 

 Dolk (Den skal være pakket ned i bagagen, ikke i bæltet eller i håndbagagen) 

 Sangbog 

 Drikkedunk 

 Tur-rygsæk. Der evt. kan bruges som håndbagage i toget og som tur rygsæk 

 Vabelplaster og myggebalsam 

 Du kan medbringe MP3 afspilder eller lignende underholdning il togturen (på eget 

ansvar) 

Vi anbefaler ikke at medbringe mobiltelefon, det kan blive meget dyrt 

Mange rygsække, sove poser og liggeunderlag ligner hinanden, så husk at sæt navn på dine 

ting. 


