
De Gule Spejdere - 1. Næstved Flok 

Overnatning i telt og parat til ulveturnering  

Fredag d. 26. – lørdag d. 27. april 2019 

 

Til alle friske ulve. 

 

Nu er foråret for alvor kommet til junglen ved Seeonehøjene, og vi skal afprøve vores udstyr, telte og 

ulvefærdigheder inden ulveturneringen. Vi mødes i hytten fredag, hvor vi igen har brug for et par 

frivillige forældre til at hjælpe med at tilberede aftensmaden.  

Efter aftensmaden vil der være underholdning, hygge og ulvesang, ved bålet hvis vejret tillader det.  

Som et vigtigt kosttilskud vil en hjemmebagt kage eller boller også være behageligt. 

Lørdag skal vi ud at gå 10 km og 20 km, så huske gode gåsko og tøj afhængig af vejret (evt. varm 

trøje under uniformen) og regntøj (Ikke gummistøvler)  

Mødetid: Fredag d. 26. april kl. 17.00 i hytten. 

Afslutning: Lørdag d. 27.april kl. kl. 16.00 i hytten. 

Overnatning: I telte.   

Påklædning: Nyvasket og reglementeret uniform  

 med ulvelommen i orden.  

Bagage: Se vejledning. 

Pris: Kr. 75 som betales ved tilmelding! 

 

Med gul ulvehilsen Pudmini, Baloo, Phao, Emily, Kirstine og Sika. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Overnatning d. 26. - 27. april 2019 

Ulvenavn: ______________  Forældreunderskrift: ____________________ 

(sæt x’er) 

Deltager:   Kan desværre ikke deltage:  Kr. 75 indbetalt via link    

 

https://1naestved.gulspejder.dk/event/details/i816 

 

Kan lave mad fredag:    Bager kage (1 stk):       Bager boller (12 stk.):    

 

Tilbagemelding skal afleveres til Sika senest onsdag d. 10. april 2019. 

https://1naestved.gulspejder.dk/event/details/i816
https://1naestved.gulspejder.dk/event/details/i816


Vejledning til overnatning  

 

 

Rygsæk eller taske der passer til den enkelte (ikke for stor og gerne med hofterem).  

Sovepose (ikke dyne – evt. lille hovedpude og sovebamse). 

Liggeunderlag (ikke luftmadras eller lagen). 

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

Drikkeflaske   

1 Viskestykke. 2 Plastikposer til vådt eller snavset tøj.  

1 Par sokker. 1 Par underbukser. 

1 T-shirt. 1 Par bukser. 

1 Vindjakke. 1 Sæt regntøj 

1 Par reservesko/-støvler. 

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

Hue og vanter. 

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

Lommelygte. Dolk (hvis man har knivbevis). 

Knobbånd. Sygesikringsbevis (meget vigtigt). 

 

 

BEMÆRK.  

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

▪ Det er i orden at mor eller far finder tingene frem, men det er ulvene der pakker rygsækken (det letteste 

nederst - det tungeste øverst og tættest på kroppen).  

Derved er ulvene klar over hvad der er med i rygsækken, og hvor det ligger. 

▪ Kun det nødvendige pakkes i rygsækken, da ulvene skal kunne bære deres oppakning selv.   

▪ Alt skal være mærket med ”ulvenavn” og 1. Næstved. 

▪ Oplys os om evt. allergi, sygdomme eller sukkersyge, brug af medicin samt søvngængeri/-tisseri. 

Ulvene må ikke selv opbevare medicin – skal udleveres til en leder. 

▪ Ingen lommepenge, slik og lignende (er indregnet). 

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

▪ SIKA kan kontaktes på mobil tlf. nr. 28 11 15 40 under hele turen.  

 


