
1. Kokkedal junior og trop 

SOMMERLEJR 2019 

til Slovenien 

 

Så nærmere tiden sig til årets sommerlejr til 

Taborniski spejdercenter i Slovenien. 

Vi deltager i alt 36 spejdere; 16 tropsspejdere, 14 

juniorer og 6 ledere. Ledere på turen er David, 

Emma, Helle, Lars, Megan og Thomas. 

 

 

Hvad er Taborniski spejdercenter? 

Det er et spejdercenter i Slovenien, der ligger 

omkrandset af de julianske alper og tæt ved søen 

Bohinj, i området nær den italienske og østrigske 

grænse.  

Vi skal bo i deres luksus telte og vil få det meste af 

maden lavet af centret. I kan se mere på centrets 

hjemmeside: http://taborniski-center.taborniki.si/en/ 

 

Hvad skal vi lave?  

Spejderne er på trop- og juniormødet sidst i maj 

blevet enige om aktiviteterne. Der bliver fokus på de 

specielle naturoplevelser - bjergene, den store sø, 

vandfald og grotter. Samtidig skal vi selvfølgelig også 

have tid til de internationale spejderoplevelser, som vi 

får på et udenlandsk spejdercenter. Vi forventer, at 

programmet for lejren vil være cirka sådan:  

torsdag: Vi rejser, kører og bumler med toget. 

fredag: Vi lander på spejdercentret og etablerer os 

– og så bliver der nok tid til en badetur… 

Lørdag: Vandretur til Sloveniens smukkeste 

vandfald 

Søndag: Kanotur på søen Bohinj 

mandag: 2-dages hejk i bjergene 

tirsdag: 2-dages hejk i bjergene 

onsdag:  Lejr-dag – vi afprøver centrets aktiviteter. 

 Om aftenen laver troppen slovenske retter 

over bål. 

torsdag: Valg-dag. I dag kan du vælge mellem 

forskellige aktiviteter – det kan fx være 

lejrens sidste vandretur, bytur eller noget 

helt andet. 

fredag: Så er det tid til at vende hjemad igen. 

Tidligt om morgenen tager vi toget. 

lørdag:  kl. 7.13 Hjemme igen på Kokkedal station! 

Og derudover skal vi selvfølgelig bade, hygge og holde 

lejrbål mm. 

 

  



Hvornår skal vi afsted? 

Vi mødes på Kokkedal station torsdag den 1. august kl. 

8.00. Mød op i uniform med spejderlommen i orden, 

en top tunet rygsæk på ryggen, en turrygsæk i hånden 

OG nix mer’! 

Hvornår kommer vi hjem? 

Vi forventer at være hjemme igen på Kokkedal station 

lørdag den 10. august kl. 7.13 – forventeligt 

morgenmads sultne   

Bliver vi forsinket, sender vi en sms! 

Hvad skal jeg medbringe? 

Alt det du medbringer, skal du kunne bære i en 

rygsæk og en lille turtaske, som du kan bære samtidig. 

Tjek pakkelisten på næste side.  Pakkelisten er lavet til 

det forventelige vejr i Slovenien på det tidspunkt, dvs. 

cirka 25 grader eller derover om dagen. Tjek 

vejrudsigten inden du pakker – og ser vejret ud til at 

afvige fra normalen, så juster til lidt mere eller mindre 

varmt tøj. Husk dog samtidig, at vi skal op i bjergene, 

hvor det kan blive køligt. 

Ja til pas – nej til mobiltelefon 

Husk pas og blåt sygesikringskort. Lederne opbevarer 

de personlige papirer under hele lejren. 

Vi anbefaler kraftigt, at du lader mobiltelefonen blive 

hjemme. Vi kan formentlig ikke skaffe strøm, og vi 

kommer til at bo sammen med mange mennesker, 

som vi ikke kender – og hvor vi ikke har mulighed for 

at låse ting inde. 

Kan man kontakte os? 

Hovedreglen er: intet nyt er godt nyt! 

Når det er sagt, håber vi at lægge lidt nyheder op fra 

lejren en gang imellem på facebook ”1.Kokkedal 

Junior” og på instagram ”trop_1.kokkedal” – forudsat 

vi kan finde internettet   

Under lejren kan vi kontaktes pr. mobiltelefon. Send 

en sms, hvis I skal have fat i os – vi tjekker dagligt. 

 

 

Forældremøde? 

Vi holder forældremøde i forbindelse med gruppegrill 

onsdag den 12. juni, hvor vi giver de sidste detaljer om 

sommerlejren, og hvor vi vil besvare spørgsmål. 

Pris? 

Turens pris ender på 2.500 kr. pr. spejder. 

Sidste rate på 500 kr. skal betales senest 20. juni. 

De, der har deltaget som løbsvagter, får særskilt 

besked. 

Forsikring? 

Husk at sikre jer, at jeres spejder er omfattet af en 

rejseforsikring. 

Oplysningsseddel? 

Senest torsdag den 20. juni skal vi have udfyldt 

oplysningsseddel retur incl. bilag.  

 


