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Hej spejdere og pionerer 

Planlægningen for Canada skrider fremad! Vi kan nu endelig fortælle at sommerlejren næste 
sommer kommer til at foregå i dagene: d. 16. juli til d. 1. august 2016. 

Vi skal flyve til Calgary (via Toronto), her fra tager vi til Banff, hvor vi skal deltage i en mini 
jamboree sammen med canadiske og amerikanske spejdere i en uge. På tegnebrættet til 
jamboreen er bl.a. lejrarbejde, fiske, sejlads og selvfølgelig skal vi fortælle en masse om Danmark 
og høre en helt masse om Canada.

D. 23. juli rejser vi videre. Her skal vi have en uge, hvor vi skal ud og vandre. Vi skal forbi 
Columbia icefields og generelt både opleve den Canadiske natur men også kultur. 
Vi flyver d. 31. juli hjem fra Vancouver og lander om formiddagen d. 1. august i Københavns 
lufthavn. 

Da vi skal bestille flybilletter nu, er det vigtigt, at alle ved tilmelding får skrevet deres fuldenavn 
(som det står i jeres PAS) og jeres fødselsdato. Derudover er det MEGET vigtigt, at I får tilmeldt 
jer inden for fristen. Normalt kan vi nemt få en ekstra tilmelding ind senere, men da vi er meget 
afhængige af flybilletterne, er det vigtigt, at vi tilmelder os alle samlet inden for deadline hos fly-
selskabet AirCanada. Det vil være muligt at foretage ændringer frem til 30. januar, men allerede 
nu skal gruppen betale knap 70.000 i reservations depositum for flybiletterne.   

Vigtige datoer det næste halveår: 

30. november: Tilmelding og 1. betaling på 750 kr. 
31. januar: 2. betaling på 1500 kr (samtidig binding for den fulde flypris på 8.540 kr*)
31. marts: 3. betaling (beløb kommer snarest muligt)
31. maj: 4. betaling (beløb kommer snarest muligt)

I kan tilmelde jer på: https://gribskovtrop.nemtilmeld.dk/37/

Der vil blive afholdt informationsmøde for spejdere, pionerer og forældre på bassebjerg d. 11 
november 2015 kl. 19.30 - hvor I vil få mere afvide om turen, og hvordan vi kommer til at skulle 
forberede os til at skulle afsted. Vi håber at se mange af jer!

Der er i den grad mange muligheder i området omkring Rocky Mountains, og vi glæder os til at 
skulle opleve det med jer!!

Med spejder hilsner
Tropsledelsen 

*Den endelige deltagerpris er endnu ikke fastlagt, da vi er i gang med at søge sponsorer og først 
i løbet af det næste halve år endelig kan fastsætte den. Dog er tilmeldingen bindende for de 
individuelle flybilletter fra 1. februar. Det er ikke muligt at afbestille flybilletterne efter d. 1. februar 
2016, og er man tilmeldt, så hæfter du pr 30. januar at betale den fulde flypris på 8540 kr. 
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