
 

De Gule Spejdere - 1. Næstved Flok 

Stifinderturnering torsdag den 30/5 til lørdag den 1/6 2019 

Kære stifindere og forældre. 

Hermed tilmelding til årets stifinderturnering hos Gruppe Loke. Vi kan igen i år stille et 

stærkt hold hvis alle er med, så nu er det tid til at koblerne kan vise hvor dygtige de i 

fællesskab er blevet i løbet af året.  

Kom med bliv ”på sporet” og få en uforglemmelig oplevelse... 

 

Turens pris: Kr. 300,- der dækker turnering, ophold og forplejning m.v. 

Transport: Vi har brug for, at din far eller mor enten kører ud eller henter igen. 

 Vi skal hentes lørdag kl. 14. 

Adressen: Stærkendevej 31, Vindinge, 4000 Roskilde 

Der vil være brug for hjælp til at pakke traileren samt pakke ud ved 

hjemkomst ved forældres hjælp.   

Mødetid: torsdag d. 30. maj kl. 10.00, ved vores egen hytte. 

Hjemkomst: lørdag d. 1. juni kl. ca. kl. 15.30, ved vores egen hytte. 

Overnatning: I telte  

Påklædning: Nyvasket og reglementeret uniform med stifinderlommen i orden.  

Bagage: Se vejledning. 

  

Brug følge QR kode eller link til at betale for turen.  

 

https://1naestved.gulspejder.dk/event/details/i781 

Betaling via foreningsadministrator senest fredag d. 12. april 2019 

--------------------------------------------------✂------------------------------------------------------------------ 

Stifinderturnering d. 30. maj-1. juni 2019 

Stifindernavn: ______________________        

    

Forældreunderskrift: ______________________________________ 

Deltager: ◻ Kan desværre ikke deltage:  ◻            

Bager kage ◻  

Mine forældre kan køre til Roskilde torsdag:    Antal stifinder _____  1.Prioritet 

Mine forældre kan køre fra Roskilde lørdag:    Antal stifinder _____  1.Prioritet 

 

Seddel skal afleveres til Bagheera senest onsdag d. 10. april 2019 
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Vejledning til stifinderturnering 

Rygsæk der passer til den enkelte (og helst med hofterem). 

Sovepose (ikke dyne – evt. lille hovedpude). 

Liggeunderlag (ikke luftmadras eller lagen). 

Bestik, tallerkner og kop (gerne pakket i en pose for sig lagt øverst i rygsækken)  

Selvsmurt madpakke og drikkelse (i drikkeflaske) til udrejsedagen.  

egnet rygtaske til løb og lignende. 

1 Viskestykke. 

2 Plastikposer til vådt eller snavset tøj.  

sokker. (husk ekstra) 

underbukser. 

T-shirt, spejder T-shirt 

Ekstra bukser. 

1 Varm trøje. 

1 Vindjakke. 

1 Sæt regntøj. 

1 Par reservesko/-støvler (Evt. gummistøvler hvis vejrudsigten siger sådan). 

1 Sæt Jogging tøj (der kan fungere som nattøj eller varmt tøj under Uniformen). 

Toiletgrej (Håndklæde, vaskeklud, tandbørste, kam/børste). 

Lommelygte. 

Dolk  

Knobbånd.  

arbejdshandsker 

Sangbog/ kompas (hvis man har). 

Sygesikringsbevis (meget vigtigt). 

 

 

 

BEMÆRK.  

▪ Stifinderlomme skal indeholde plaster, blyant, skriveblok, kodeløser og sikkerhedsnål. 

▪ Oplys os om evt. allergi, sygdomme eller sukkersyge, brug af medicin 

▪ Ingen må opbevare medicin (skal udleveres til en leder, uanset anvendelse). 

▪ Mobiltelefonen bliver hjemme, den får vi ikke brug for.  

▪ Bagheera kan kontaktes på mobil tlf. nr. 40731554 under hele opholdet.  

▪ Kaa kan kontaktes på mobil tlf.nr. 27529177 under hele opholdet. 


