Agenda
1. Afgang og hjemkomst
2. Program og aktiviteter på lejren
3. Lommepenge, mobiler, medicin osv.
4. Besøg, post, kontakt mv.
5. Pakkeliste og grej

Agenda
1. Afgang og hjemkomst
2. Program og aktiviteter på lejren
3. Lommepenge, mobiler, medicin osv.

4. Besøg, kontakt, post mv.
5. Pakkeliste, grej og spørgsmål

Ud og hjem
Mødested: Rutebil stationen (ud og hjem)

Mødetider:
Junior / Trop: 22/7 kl. 7.30 (busserne kører 8.00)
Mini: 26/7 kl 8.00 (busserne kører 8.30)
Hjemkomst: Søndag 30/7
Forventet ca. 16. 10
(følg facebook / web)

Alle
Afgang:
Søndag ca. 13.00

Junior/trop: Ankomst: Lørdag ca. 11.15
Mandag: ”Rejse” Kultur-spejd – opdagelses rejser
Tirsdag: Selvvalgte aktiviteter - Hike for Storaa
Onsdag: Sønderjysk daw - ringridning og snysk
Torsdag: ”Rejse” Sci-spejd – udforske naturvidenskab
Fredag: Selvvalgte aktiviteter
Mini: Ankomst: Onsdag ca. 12.00
Torsdag: Selvvalgte aktiviteter
Fredag: ”Rejse” ”lille –spejd” (kombi)

Skejser, mobiler og lidt regler
SKEJSER

Spilleregler, mobiler og andet når vi er mange..

•

•

•

Kontant løs lejr: Vi får et armbånd med chip og et
dagsmaximum. (hurtigt, trygt system for alle)
Sikkerhed for jer:
–
–
–
–
–

•
•

Penge indsættes hjemmefra eller kan ”tankes op”
Lommepenge til slik mv. i Storaa ~ 35.- /dag
–

•

•

Hvor må kortet anvendes?
Hvor meget forbrug pr. dag?
Tabte kort kan spærres øjeblikkeligt via www.skejser.dk
Se alle transaktioner på kortet på www.skejser.dk
Udbetaling af rest saldo ved ophør, direkte til ønskede
konto.

Mini: 125.- kr / Junior / Trop: 250 .- kr

Vigtigt at spejderne er oprettet på www.skejser.dk Inden
lejren (og at i notere ID nummer)
Eftertilmeldte vil få mail / info om hvordan og udleveret
skejserkort på lejren.

Mobiler:
–
–
–
–
–

•

Medbringes på eget ansvar.
Kan evt. opbevares af ledere
Regel: Ikke ved maden – ellers aftales pr. gren
Opfordring: begræns opkald mv. - send evt. sms til leder.
(det giver bedste lejr og intet nyt = godt nyt)
Vi vil forsøge få adgang til opladning…

Øvrige spilleregler:
–
–

Lejrens regler + almindelige spejderregler i grenene
Sanktionsmulighed: forældre må hente deres
spejder i Sønderborg.

esøgsdag Storaa = Onsdag

til kl. 20 – ellers se anvisninger på web

ost:
Spejderens navn
Storaa gruppe
Dragen, Slottet (Kvarter, underlejr)
Spejdernes Lejr 2017
6464 Sønderborg

WW.spejderpost.dk

nde postkort / Godter leveres i lejren.

ontakt på lejren:

MS til Grenleder eller Gruppeleder
avs, Anne, Allan eller Stig

Pakning, grej etc.
Medbring:
• Se pakkelisten ->
• Madpakke til frokost gerne i lille
pose/taske til turen
• NAVN PÅ ALT
Hints:
• Pak så spejderen selv kan bære bagagen
fra bussen / P-pladsen til lejrpladsen
•

Stor bagage kan evt. afleveres d.19/6 kl.
17-18 i hytten. (f.eks. Liggeunderlag,
sovepose)

•

Pak ting som må bruges !

•

Medicin: (evt. opbevares af ledere / køl)

•

Storaa T-shirts / sweatshirts kan bestilles
indtil xx/6 hos Sportigan.

Pakkeliste (ligger også på web)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovepose og liggeunderlag, Evt. lille hovedpude / soverdyr
Spisegrej: tallerkner, kop, bestik, viskestykke - alt sammen i
en stofpose med navn.
Sko, du kan gå langt i (vandresko eller kondisko)
Gummistøvler (egner sig ikke til at gå langt i)
Lommelygte og evt. ekstra batterier
Toiletgrej (så lidt som muligt  ) og lille håndklæde
Blå spejder t-shirt med Storaa Logo (hvis du har)
Nattøj
Lange bukser
Langærmet t-shirt
Strømper og sokker
Undertøj
Regntøj
Varm trøje eller fleecetrøje
Bålkappe
Dolk og bælte
Lille tur-rygsæk
Vanddunk
Badetøj
Shorts
T-shirts
Solcreme
Solhat
Sandaler
Drikkedunk
Evt. adresser til postkort
Poser til snavsetøj

Info - Spørgsmål

Info om SL2017 for Storaa

http://storaa.gruppe.dds.dk/node/750

Facebook gruppen som vanligt

