
Opstartstur i træ-toppene! 
-med aften/nat hike for senior-spejderne 
 

Hej Senior-spejdere 

Så er vi klar til et nyt og spændende spejder år. Vi starter den 20. august 2016 med en opstarts-dag, 
hvor vi vil udforske det hele lidt fra oven. 
 
Vi der var med i Sverige fik mange udfordringer både til lands og til vands, men vi mangler lidt i 
”luften” derfor skal vi op i trætoppene i Randers   
 

(Besøg Deres hjemmeside og se mere info) 

 

Start: Vi skal mødes med troppen kl. 9:00 ved parken lørdag den 20. august. Troppen starter i 
Engedalen lørdag den 20. august kl. 8.00... men vi starter fredag aften (den 19. august kl. 19)! 

 

Pris: Turen koster: 270 kr. (betales på konto 1909 7850079792 mærket: navn+trætop-sen) 

Tilmelding: på mail: tinfalk@gmail.com      

SENEST den 9. august. Denne dato er vigtig for at vi kan få de pladser vi har behov for. 

Kørsel: Vi vil gerne bede om hjælp til kørslen fra Randers (I sørger selv at aftale fælles transport til post 
1). Oplys i mailen hvis I kan være behjælpelig med kørsel.  (Vi skal hentes i Randers kl. 14) 

Medbring: Madpakke (kun trop) + drikkelse, tennissko e.lig.  som sidder fast på foden, samt tøj efter 
vejret.   

Vi slutter i mosen kl. 15 med oprykning, årsstjerner og indvielse af bålhytten. 

Forældre og søskende er meget velkomne i Mosen kl. 15 Husk at parkere ved Golfbanen og gå ned i 
Mosen. 

Vi lægger ud kl. 19:00 et sted i Jylland ca. 16 km fra Hammel (i luftlinie). Hver dag i ugen op til den 19. 
august vil jeg lægge billeder op af stedet hvor den først post (post 1) ligger på Facebook, og så må vi se, 
om I kan finde stedet. I skal aftale indbyrdes hvem, som kan køre jer til post 1 (I må gerne gå, men det er 
OK at blive kørt ;o) ). I vil så blive sendt på en aften/nat hike frem til et overnatnings-stedet et par 
kilometer fra Klatre-parken. 

Vi vil stå op lørdag morgen, spise morgen mad, og så går til Parken, hvor vi skal være lidt før kl. 9. Hiken 
bliver på ca. 10 km (hvis I går rigtigt), og overnatningen bliver i shelter - alternativt telt/tarp, hvis der er 
optaget. 

Ud over udrustning til lørdagen (se her under), skal I derfor ha' rygsæk, underlag og sovepose, bestik og 
lignende med. Frokost til lørdag middag (som troppen selv tager med) skaffer jeg til jer. 

Frank 
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Banerne i trætoppene: 

Orange bane: 

Her lærer du hvordan sikkerhedssystemet fungerer, inden du slippes løs i trætoppene 
9 aktiviteter i knap 1 meters højde 

Grøn bane: 

Den letteste bane, hvor de fleste kan være med 
22 aktiviteter i 3-5 meters højde 

Blå bane: 

Den mellemsvære bane, hvor aktiviteterne bliver mere udfordrende og krævende  
18 aktiviteter i 7-8 meters højde 

Rød bane: 

Den sværeste bane, hvor aktiviteterne bliver udfordrende, krævende og vilde  
22 aktiviteter i 12-20 meters højde 

 

   Vi ses   

Trop og Senior lederne 

 

 

 


