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Særligt vig ge ng
Skejser. KOPI af sygesikringsbevis samt badetilladelse til leder.

Kontakt under lejren
Mini:

Niclas, mobil: 25348188, niclasseth@gmail.com

Junior: Anders, mobil: 21309103, anders@bachmadsen.net
Trop:

Thomas, mobil: 21625482, schnedk@gmail.com

Fælles sekundære kontakter: Anders ell. Thomas
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SL2022 er en kæmpe lejr med mange aktiviteter, så tager vi ikke lige telefonen,
send en SMS og/eller en mail. Dem ser vi og vores mobiler igen kommer i
forbindelse med omverdenen.

Transport l SL2022
Der er fælles bustransport SL2022. Bussen kører lørdag d. 23/7 kl 8:00 fra
Vejlby/Risskov hallen.

Transport fra SL2022
Mini:
Bussen forventes at ankomme onsdag d. 27/7 kl 17:54 til Vejlby/Risskov
hallen. Afgang fra lejren er kl 14:00
Junior / Trop:
Bussen forventes at ankomme søndag d. 31/7 kl 14:00 til Vejlby/Risskov
hallen. Afgang fra lejren er kl 10:00

Mobil telefon poli k
Mini:

Mini-spejdere må ikke medbringe mobiltelefon.

Junior: Junior-spejdere må ikke medbringe mobiltelefon.
Trop:

Trops-spejdere må gerne medbringe mobiltelefon på lejren. Der gælder
de sædvandlige trops-mobiltelefon-regler. Husk powerbank og/eller
solceller, da der er meget begrænsede opladningsmuligheder. Hvis vi
oplever, at mobiltelefonen bliver et forstyrrende element i lejren, kan
den blive sat på pause i en periode.

Sygesikringsbevis
I tilfælde af behov for at kontakte læge eller skadestue, har vi brug for en kopi
af jeres barns sygesikringsbevis.

Medicin og Allergi
Vi skal vide, om jeres barn har medicin med. Er det et ønske, kan vi opbevare
medicinen for jeres barn.
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Ligeledes skal vi informeres, hvis jeres barn lider af allergi.

Lommepenge
Alle spejdere har fået udleveret er skejser armbånd. Dette bruges til betaling på
hele SL2022 lejren. I skal oprette en konto på skejser.dk. Her kan I indebetale
penge og tilknytte det udleverede armbånd. Der ndes en udførligt vejledning
til skejser her: https://spejderneslejr.dk/da/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren
Bemærk, at vi ledere ikke har adgang til jeres barns skejser konto.
Til is, slik, snacks, etc- vil vi anslå at i mini-grenen er cirka kr. 150 dækkende. I
junior og trop vil det være cirka det dobbelte. Dertil skal lægges penge til evt
grej, t-shirt (99,-) og lignende.

T-shirt
Lejr T-shirten koster 99,- og vil kunne købes på lejren. Kan I ikke vente med at
se eller købe t-shirten, er den allerede tilgængelig i spejdersport.dk, sammen
med en masse andet SL2022 merchaindise.

Post
Der er mulighed for at sende post til din spejder på lejren. Send gerne post i
god tid, da det kan tage ere dage for posten at nå frem.
Post og pakker sendes til:
(Spejder navn)
DDS Del nerne
Aarhus kommune
Underlejr Høje Taastrup
Spejdernes Lejr 2022
2644 Hedehusene

Besøg
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Nej tak. Det giver en del uro i lejren og det spreder rigtig hjemve. Det kan også
give misundelse hos de spejdere, der ikke får besøg.

Pakkeliste
Pak sammen med jeres barn og pak gerne i plastposer i en rygsæk. De skal
selv kunne bære deres oppakning, når vi kommer på lejren.
Dertil en dagtur rygsæk (gymnastikpose eller lille rygsæk) til når vi skal på
aktiviteter. Den skal bruges til regntøj, madpakke og drikkedunk på aktivitet.
Den kan med fordel også tage med i bussen pakket med snack, frugt og
læsestof til busturen.
Det anbefales, at spejderen mindst har følgende udstyr med:
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- SOLCREME
- Uniform og tørklæde
- Sovepose
- Inderpose eller tæppe til soveposen
- Liggeunderlag
- Lommelygte med ekstra batterier
- Læbepomade
- Myggebalsam
- Kasket eller anden form for hovedbeklædning
- Evt. Sovedyr
- Mealkit eller spisegrej; dyb tallerken, ga el, ske, kniv og kop (med navn,
neglelak, eller anden kendetegn) i en solid pose
- Drikkedunk
- SOLCREME
- Viskestykke
- Badetøj
- Håndklæde
- Tandbørste og anden toiletgrej
- Et par gode vandresko eller støvler
- Regntøj
- Et sæt varmt tøj
- Passende med alm. tøj
- DDS sangbog
- SOLCREME

Bade lladelse
Jeg giver hermed tilladelse til at min søn / datter må bade samt deltage i vand
og sejladsaktiviteter på SL2022.
Denne skal a everes til en leder senest ved afgang til SL2022.

Dato

_______________

Spejder

________________________________________
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Underskrift ________________________________________

