
Pakkeliste!  
Her er den pakkeliste vi i fællesskab har udarbejdet. Den er vejledende. Et godt tip er at 
mærke ALT med navn hjemmefra. NB: Et godt sæt regntøj!!! 
HUSK du skal selv bære dit eget udstyr, samt fælles grej. Så pak kun det mest nødvendige.  
 
Påklædning: 

Uniform og tørklæde Undertøj evt. langt undertøj 

T-shirt og shorts Varm trøje/fleece 

Lange bukser Vindjakke 

Regntøj/regnslag Kasket/bøllehat/hue 

Halstørklæde eller buff, evt. vanter Badetøj 

Gode støvler Strømper/sokker 

Ekstra sko/sandaler Evt. Nattøj (eller brug langt undertøj) 

 
Udstyr: 

Rygsæk og regnovertræk Sovepose evt. lagenpose 

Liggeunderlag og evt. hovedpude  Lommelygte/pandelampe/powerbank 

Spisegrej, kop og bestik Viskestykke 

Håndklæde/vaskeklud Vandflaske 

Tandbørste/tandpasta Shampoo/sæbe 

Kam/børste Medicin, antihistamin mm. 

Solcreme Briller/Solbriller/renseservietter 

Myggemiddel Plaster, sikkerhedsnåle, 1. hjælp 

Vabelplaster Hygiejnebind i ved selv hvem 

Sangbog Skrivegrej/papir eller notesblok 

Pas, penge papirer Turrygsæk med madpakke til turen derned 

Kompas  

 
Patruljekasser og udstyr: Det sidste møde inden sommerafslutningen pakker sammen alt 
det grej som vi skal have med, det vil sige patruljekasser og fjeldtelte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lommebog 

 
Rejseplan: 

9. juli kl 19:30 Vi mødes på P pladsen vest for Egedal station. 
 

9. juli kl 20:00 Bussen kører!! Hav spist aftensmad hjemmefra. Rejsetid ca 16 
timer. Husk turrygsæk med morgenmad+frokost onsdag. 
Forvent ikke du kan købe det undervejs. 
 

18. juli  Afrejse Kandersteg. Forventet køretid 16 timer. 
 

19. juli kl 07:00 Ankomst på Egedal station. 
 

 
 
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. 
 
Aktivitetsplan: Se separat plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mobil/Slik/Lommepenge: 
Du er velkommen til at medbringe din mobil. Vi gør opmærksom på, at der er begrænset 
mulighed for opladning, og at du bør undersøge pris på data i udlandet ved dit 
mobilselskab. Spil og musik forventes at ske med hørebøffer på. Vi skal være mange 
mennesker sammen, så vis hensyn! Lederne påtager sig ikke ansvar for medbragt 
elektronik. Ved alle ture ud af lejeren, vil de ansvarlige ledere sørge for at medbringe en 
opladt telefon. 
Vi blander os ikke i hvor mange lommepenge du har med. Vi forbeholder os dog ret til at 
begrænse indtaget af slik og sodavand, hvis det påvirker madlysten. Det er vores ansvar, 
at du får noget mad som giver dig energi til de opgaver og aktiviteter der er på lejren. 
Der kan betales med kort på lejren, hvis beløbet er over 10 CHF. Det er derfor en god ide 
også at medbringe kontanter. Man kan med fordel veksle sammen, og sparer på 
vekselgebyret. 
Nødtelefon på lejren. Ring til Calle, 30 83 47 74 eller alternativt Ole Dalskov Divisionschef, 
40327728. Ole aflytter beskeder 1x dagligt. 
 
Regler/Sikkerhed: 
Vi er ansvarlige for vores egen sikkerhed, ved at vi overholder de sikkerhedsanvisninger og 
regler der er på centeret og vi bliver instrueret i.  
Respektere man ikke Kandersteg international scout centres (KISC) regler, Schweizisk 
lovgivning og spejderloven, kan man blive udvist fra centeret og sendt hjem for egen 
regning. 
Alle gæster på centeret er selv ansvarlige for eget udstyr, ansvarlige for centerets udstyr 
og faciliteter når det benyttes. 

 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:  
Vi er dækket af korpsets forsikring med minimumsdækning. De kan ses her: 
https://dds.dk/artikel/ulykkesforsikring, https://dds.dk/artikel/forsikring og 
https://www.egedivision.dk/files/2018-09/DDS%20Ulykkeforsikring.pdf 
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! 
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