Kanosommerlejr på Gudenåen infobrev

Hvornår starter vi?
Vi starter kl 07:18 på Kokkedal station d. 1.
august
Hvornår slutter vi?
Vi ankommer med toget på Kokkedal station
d. 8. august kl 15:36
Hvad skal vi lave?
Vi skal sejle på kano i syv dage på Gudenåen! Vi overnatter undervejs i telt langs åen. Vi
begynder med at lave nogle øvelser og øver os i at sejle sikkert i kano. Ellers sejler vi bare
derud af, spiller spil, bader og meget mere.
Hvad skal vi have med?
Pakkelisten er opdelt i en skal have med og en vil være god at have med.
Der kan samle sig en del vand i kanoerne. Derfor er det vigtigt at I pakker alt vandtæt så
vidt muligt, meget gerne i drybags (da de kan genanvendes og går ikke i stykker) ellers i
plastikposer.
Det kan også være en fordel at pakke i en duffelbag, i stedet for en vandrerygsæk, hvis
du har sådan en. Den ligger bedre i bunden af kanoen og ofte er kraftigt vandafvisende /
vand”tæt”.
Prøv at pakke så lidt som muligt, fordi der ikke er så meget plads i kanoerne.
MOBILTELEFONER ER PÅ EGET ANSVAR OG FRARÅDES PGA VAND!
Tropslederne ligger hver dag billeder op på vores instagram
Se pakkelisten på side 2
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen på sommerlejr!
Spejderhilsner fra alle tropslederne

Skal Medbringes

Kan med fordel medbringes

Tørklæde og uniform

Ekstra trøje

Sovepose

Ekstra T-shirt

Liggeunderlag

Ekstra Undertøj

Tøj til skiftende vejr

Ekstra Sokker

Regnjakke og regnbukser

Shorts

Varm trøje (Det kan blive koldt om
aftenen)

Badetøj og håndklæde

Lange Bukser
Hue/buff/lign
Drikkedunk (I skal som minimum
kunne have 1L vand)
Spisegrej og viskestykke
Kniv
Lygte
Solcreme, solbriller og solhat
(husk solen er meget stærk på
vandet )

Langærmet t-shirt/skjorte
Ekstra batterier til lygte
Ekstra poser/drybags
Tændstål/tændstikker/Lighter
Sandaler/badesko
Tandbørste og Tandpasta (samt
andet toiletgrej)
EVT. Lommepenge (maks 200 kr
– vi forventer ikke at komme forbi
særligt mange kiosker o.lign.)

