Vildmarkstur 2022 Information
På dette års udlandstur skal vi til Sverige,
nærmere byen Tyngsjö.
Når vi ankommer med bussen, skal vi i
sommerlejr stemning og overnatte på
kanoudlejningsstedet. Dagen efter om
formiddagen finder vi kanoer til os alle og begiver
os ud på en meget hyggelig kanotur. Fra
kanocenteret er der små 300m til vandet og
herfra starter vores sejlads med 8 nætters
overnatning i telt, på søbredder og øer i skoven
omkring området. Vi kommer til at lave aktiviteter
i kanoerne undervejs samt gå en mindre vandretur eller 2. Slutteligt har vi en enkelt overnatning tilbage
på kanocenteret inden vi dagen efter bliver samlet op omkring kl. 8 og kørt tilbage til Nødebo.
Turen varer fra onsdag d. 27. juli kl. 8, ved Nødebo Kirke til lørdag d. 6. august ca. kl. 16 ved Nødebo
Kirke.
Vi holder en informations aften til alle deltagere d. 18. Maj kl.18.30.
Her kan man medbringe sine forældre og stille spørgsmål til turen og dens indhold.
Praktiske informationer, bliver også gentaget på informations aften samt på mail i god tid inden afgang:
Selvom vi skal på kanotur er det vigtigt at hver deltager stadig har rygsæk med hvori alt personligt grej
kan bæres. Vi har nemlig mange overbæringer hvor det er nødvendigt at kunne bære sit eget grej på
ryggen.
Vi kommer til at være afsted i længere tid uden adgang til strøm, derfor har vi fastsat et tidsrum hvori
det er muligt at kunne få fat på Niels/Jonas. Vi anbefaler patruljelederne at medbringe Powerbanks så
det er muligt at få opladt telefonen undervejs.
Anbefalede anskaffelser/ønsker man kan sætte på sin ønskeseddel (hvis man ikke allerede har).
Udover det sædvanlige almindelige udstyr vi bruger på spejderture anbefales også:
- Vandtætte opbevaringsposer til at have sit tøj og sovepose i nede i sin rygsæk.
- God rygsæk med bæltespænde
- Gode vandre sko
- Ansigtsmyggenet
- Spejderhat
- Bionedbrydeligt shampoo og balsam
- Mindre teltlampe
- Transportabel fiskestang, med godt tilbehør, kan pakkes i fast PVC nedløbsrør, så den ikke knækker.
- Siddeunderlag
- TBE vaccination, mod flåtbid
Hiv fat i en fra tropsledelsen hvis du gerne vil have gode råd til hvor man kan købe ovenstående henne.
Vi glæder os til en fantastisk hyggelig tur
De bedste spejderhilsener Tropsledelsen

Grib Skov Trop
Kvalitet i spejderarbejdet
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