
Trop og Klan sommerlejr til Kandersteg Spejdercenter
9. – 19. juli 2019



Sommerlejr 2019

• Lejren foregår på Kandersteg 
Spejdercenter og vi tager afsted sammen 
med andre trop og klan spejdere fra Ege 
Division (ca. 85 i alt)

• Lejren foregår 9. juli til 19. juli



Rejsen derned

• Vi rejser derned med bus

• Turen varer cirka 16 timer og vi kører fra Ølstykke (P-pladsen ved 
Egedal Station) kl. 20.00 – så er vi fremme cirka kl. 12.00 onsdag d. 
10.

• Der er meget begrænset med plads i bussen til bagage så I kan kun 
have en rygsæk med og 1 turrygsæk med ind i bussen

• Husk madpakker til turen derned (aftensmad og morgenmad)



Faciliteter
• Brusebade og toiletter
• Kølerum
• Tørre rum
• Begrænset mulighed for at 

opbevare og oplade
mobiltelefoner

• Lille butik hvor man kan købe
lidt slik og souvenirs

Telte
• Vi sover I fjeldtelte – maks 4 

spejdere per telt

Hvor skal vi bo



Program

09-jul Tirsdag Rejsedag

10-jul Onsdag Lejropbygning

11-jul Torsdag Aktivitet

12-jul Fredag Internationalt lejrbål (aften)

13-jul Lørdag Aktivitet

14-jul Søndag Aktivitet

15-jul Mandag Aktivitet

16-jul Tirsdag Aktivitet

17-jul Onsdag Aktivitet

18-jul Torsdag Lejrnedbrydning

19-jul Fredag Rejsedag

Dagsprogram:

Kl 7:30 Op og lave morgenmad i din patrulje

Kl 9:00 Morgensamling

Kl 12:00 Frokost

Kl 17:00 Udlevering af aftensmad

Se det udleverede ark for aktiviteter



Mad

• Hver gruppe laver hver i sær deres egen mad, men der er fælles 
indkøb

• Maden laver spejderne selv på Trangia (gas)

• Da de aktiviteter I skal på kan være fysisk krævende er det vigtigt at 
alle sørger for at spise nok, så der er ingen der bliver syge

• Der er ikke mulighed for at købe mad andre steder så man skal spise 
det der bliver lavet



Regler

• Vi har alle uniform (sommeruniform eller gruppe t-shirt) eller sommerlejr T-shirt (udleveres) på i al den tid vi er på lejren

• Der skal være ro på lejren i tidsrummet 22:30 – 07:30.

• Alle bål regler skal overholdes. Bål/Trangia skal hæves over jorden.

• Der må ikke graves render.

• Fyrværkeri er forbudt.

• Tyveri af enhver slags inkl. flag og andre spejder trofæer er forbudt og følger Schweizisk lov.

• Det er forbudt at bevæge sig ind på følgende områder – Tog skinnerne, Natur reservatet, floden/”Kander River” og bjerg væggen bag lejrpladsen.

• Man tager ikke på Hike uden at informere receptionen, og giver besked når man er tilbage.

• Benyt mærkede og velbrugte stier i bjergene for at beskytte naturen og sikkerhed.

• Der må ikke drikkes vand fra kilder i bjergene.

• Man må ikke plukke blomster eller lign. på centeret og i naturen. De er beskyttet ved lov.

• Der må KUN ryges i specielt afmærkede områder.

• Man skal være 18 år for at drikke alkohol.

• Alkohol må ikke drikkes på offentlige steder på Spejdercenteret, men holdes på eget lejrområde.

• Alkohol indtaget skal holdes på et minimum, og fuldskab tolereres IKKE



Forsikring/pas/lommepenge/medicin

• Vi er dækket af korpsets forsikring med minimumsdækning. 
• Undersøg gerne hvordan jeres barn er dækket, og om forsikringen dækker 

ekstrem sport, man kan som regel tegne en tillægsforsikring for den tid 
man er afsted.

• Sørg for at sende policenummer til tropslederne så vi har det, hvis behovet 
skulle opstå

• Husk gyldigt pas og blåt sygesikringskort!
• Hvis spejderne har behov for det opbevarer tropslederne gerne medicin og 

lommepenge for spejderne
• Der kan betales med Visa/Master kort, dog skal man mindst købe for 10 

CHF, så selv om man har kort med er det en god ide at have nogle 
kontanter også



Spørgsmål


