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Sommerlejr 2022 for Spejdere og Pionerer 

Denne folder er den første af 2. Den vil forhåbentlig give svar på mange af 
de spørgsmål, som I måtte have. Folderen er til brug for både spejdere, 
pionerer og forældre. I foråret 2022 vil I få endnu en folder omkring 
praktiske oplysninger. Herunder adresser, kontaktoplysninger og 
pakkeliste.   

 

Folderen er delt op i følgende:  

1. Hvorfor Østrig? 
2. Rejsen 
3. Program 
4. Inden afrejse 
5. Betaling og tilmelding  
6. Grej og udstyr  
7. Kontakt  

 

 

1. Hvorfor Østrig? 
 

Grunden til at vi denne gang skal til Østrig er på grund af WFIS 
Eurocamp som bliver afholdt i Østrig i 2022. En Eurocamp er en lejr 
som afholdes for mange spejdere fra forskellige nationer. Vi er blevet 
inviteret af WFIS (World Federation of Independent Scouts) til en 
lejrplads som ligger 40 min nordøst for Salzburg. Dette plejer at være 
en fantastisk oplevelse, at se andre nationer og kulturer mødes 
omkring bålet, synge sange, deltage i udfordringer mod hinanden og 
opleve nogle af de mange aktiviteter undervejs.  Vi har på tidligere 
udlandsture haft meget god erfaring med at tage på vandretur i 
forbindelse med lejren, hvor vi fra Grib Skov Trop er for os selv, inden vi 
skal møde de mange andre spejdere. 



 

 

2. Rejsen 

Det er vigtigt at vi alle rejser i reglementeret uniform, dvs. uniform, 
tørklæde, korte bukser og strømper med opslag.  

Vi kommer til at rejse med bus fra kirken i Nødebo og gennem Tyskland 
til alperne og ind i Østrig.  

Det er vigtigt at alle tager pas og EU sygesikringskort med.  

Oppakningen pakkes i rygsække som ligges ned i bussens lagerrum som 
vi plejer ikke at kunne få adgang til undervejs. Det betyder at det kan 
være smart at have en turtaske med en oppustelig hovedpude, penge, 
pas, madpakke til den første del af turen og vanddunk i.  

 

3. Program  

De første 13-16 timer bruges på at køre i bus til startstedet for 
vandringen. Vi har endnu ikke fundet ud af præcis hvor vi gerne vil 
vandre endnu, men vi sikrer os at stedet er smukt og ikke alt for langt 
væk fra Eurocamp’en.  

Vandring foregår fra d. 27/7 – 30/7.  

Vi bestræber os på at vandreturene dagligt ikke bliver mere end 12 km. 
Vi har god erfaring med at det er en fin vandreafstand og at det er en 
længde alle kan være med på.  

D. 30/7-5/8 er vi på Eurocamp hvor vi vil deltage dagligt i aktiviteter 
sammen med de andre spejdere.  

Programmet for Eurocamp’en ser således ud:  

• Saturday: Arrival and camp set up, Opening ceremony 
• Sunday: Activities for Cups, Pioneering for Scouts and Rovers 



• Monday: Activities for Cups, Scouts and Rovers at the camp 
• Tuesday: Hikes and Trips 
• Wednesday: Activities for Cups, „Salt“ activitie for Scouts and Rovers 
• Thursday: Hikes and Trips 
• Friday: International market, closing ceremony 

Aktiviteterne og hikes inkluderer:  

Hike for Cubs (11 Kilometres) 

o From the Camp to the Lake (Attersee) and back 
o Possibility to go swimming at a public beach (No entry fee) 
o Boat Trip on the lake 

For young Scouts: Hike to the Schoberstein 

o 580 m elevation gain 

Hike to the Mahdlgupf 

Hike to the Dachsteinblick 

o 1100m elevation gain 

Hike 27 km (6 hours) 

o From the Camp to Kogl, lookout tower Lichtenberg, Seeling, to the 
Attersee (Public Beach) and back to the camp. 

Hike 50 km (10:30 hours) 

o From the Camp to the lookout tower Lichtenberg, Alpenseebad 
Mondsee and back to the Camp via Strass im Attergau. 

Activities 

o Trip to Hallstatt (Salt Mines) 
o Trip to Salzburg 
o Trip to the Ice Cave Dachstein 
o Trip to Gut Aiderbichl (Animal sanctuary) 

 



4. Betaling og tilmelding 
Ved tilmelding inden 31/12-2021, betales 750 kr som depositum til 
turen. Dette er ikke det fulde beløb. Der efterfølger betalinger ved 
nedenstående datoer. (Markeret med gul er ændret fra oprindelig 
indbydelse i Knasten for Nov, Dec, Jan) 
 

31/12-2021 1. betaling. Depositum samt 
tilmelding 

750 kr. 

31/1-2022 2. betaling 1.500 kr. 
25/3-2022 3. betaling. Bindende deltagelse Beløb 

kommer 
senere 

31/5-2022 4. betaling. Sidste betaling Beløb 
kommer 
senere 

 

Der er bindende deltagelse i marts, her har Eurocamp’en deadline 
for betalinger.  

Prisen for bussen bliver i omegnen af 2000- 3500 pr. person. Vi vil 
opsøge tilbud fra forskellige busselskaber for at skaffe den billigste 
og bedste løsning for os.  

5. Inden afrejse 
d. 24/7 mødes vi i hytten og fordeler fællesgrej, der bliver 
udleveret t-shirts og mærke.  
 
Spildop 
I  Allerød kommune er vi med i spejdernes genbrugsordning, hvor 
der indsamles genbrugs møbler mv..  man kan tilmelde sig til en 
dag med spildop og tjene 250 kr. til turen. Dette gøres inde på 
medlemsportalen.  
https://gribskovtrop.gulspejder.dk/event 
 
Her kan man også finde Parkeringsvagt, genbrugssortering, 
rengøring og andre aktiviteter som man kan deltage i for at 



nedbringe prisen.  
 
Corona 
Lige nu er Covid-19 i fremgang, og vi er (måske) på vej til mere 
hjemmearbejde. Det er vi alle i tropsledelsen meget 
opmærksomme på. Vi håber på at Europa åbner op så vi til juli kan 
komme til Østrig og besøge en masse andre spejdere.  
Vi holder gruppestyrelsen opdateret med information om 
rejserestriktioner og information om smitten i de lande vi kommer 
til at køre igennem.  
Som det er lige nu, er der ingen udmelding fra WFIS Eurocamp 
andet end de håber at kunne afholde camp’en.  
Vi følger udviklingen og udmeldingen fra lejrledelsen.  
 

6. Grej og udstyr 
Det er en rigtig god idé, hvis I ikke allerede har en god tur rygsæk, 
et par gode vandrestøvler og vandresokker at få indkøbt dette.  
Hvis der er stemning for fælles indkøb, kan vi gøre det hos: 
ABCamping. Katalog findes her: 
https://view.publitas.com/ab-camping-outdoor/ab-camping-
katalog-2021/page/1 

Der kan vi indkøbe til engrospriser og spare 40-45% i forhold til 
vejledende priser. Desuden arrangerer vi gerne grej aftener i 
Eventyrsport/Spejdersport, hvis der er stemning for det. Her vil der 
være mulighed for at købe udstyr med ekstraordinær rabat.  

7. Kontakt 
 
Spørgsmål til turen eller andet kan henvendes til:  
 
 Niels/Jonas Birk Jensen  
 Tropsleder – Grib Skov Trop 
 Tlf. 25632009 
 Email: spejder-gst@gribskovtrop.dk 


