
 
Så nærmer tiden sig med raske skridt. Her er den endelige og 
bindende tilmelding til Sommerlejren 2016 til Sverige.  
 
Mødetidspunkt er Engedalen lørdag den 9. juli kl. 15.30.  
Når vi kommer til Verninge spiser vi aftensmad, så husk derfor en 
madpakke.  
 
Forventet hjemkomst lørdag den 16. juli kl. ca. 10.00. (Vi giver 
besked når bussen køre fra Fyn) 
 
Prisen for turen bliver i alt på 1400 kr. inkl. lejr T-shirt og lejrmærke. 
Restbeløbet er 900 kr. bedes indsat på gruppens konto 1909 
7850079792 mærket ”SV” + fulde navn senest den 15. juni 
 
Vi holder et informationsmøde for spejdere og forældre, torsdag den 
9. juni fra 19:00 til 21:00, i Engedalen, der vil vi gennemgå 
dagsprogram, pakkeliste mm. Den vedheftede morgenmadsliste 
bedes udfyldt og medbringes så vi kan få det koordineret. 
 
Med hensyn til valuta så kan der godt blive brug for lidt svenske 
kroner, der er nogle handlemuligheder undervejs, så veksel lidt 
hjemmefra, eller er man så gammel at man har kort, går disse de 
fleste steder i Sverige. (Lederne er gerne behjælpelige med 
opbevaring hvis der er behov for det). 

Der er i øjeblikket lidt bøvl ved grænsen, så sørg for at dit pas er 
gyldigt, det tager ca. 4-5 uger at få lavet et nyt og husk det blå 
sygesikringskort.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endelig Tilmelding: 
 
Navn:__________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________ 

Postnummer:_____________ By:_____________________________ 

Nummer på spejderen hvis mobil medbringes:__________________ 

E-mail:_________________________ Fødselsdato og år __________ 

Patrulje___________________________ Gruppe_________________ 

Forældrenes telf. Under Lejren_______________________________ 

Har gyldigt Pas Ja _____ Har blå sygesikring Ja ______  

 
T-shirt størrelse _________ Vægt______ (til redningsveste) 
 
Kan køre til Verninge den 9/7 og kan have ______ med incl. egen spejder 
 
Særlige hensyn / medicin ______________________________ 
Oplys også selvom spejderen selv styre det. 
 
Underskrift af forældre _____________________________________ 
Er der nogle spørgsmål  
så tøv ikke men ring bare til Tina 26795880 eller Vivi 29228835 
 
 

 
 
              Spejderlederne Verninge og Hammel 

 
 

 


