
Vinter Vandretur 

Kære Spejdere 
 
Så er tiden igen kommet, til at du skal ud og lufte liggeunderlaget og måske sove dig til et  
SUB-ZERO-HERO mærke. 
Årets vinter vandrer tur foregår fra den 21.-23. februar. 
Turen starter i vores hytte på Vestvej 18, i Allerød kl.18 og vi forventer at være tilbage samme 
sted ca. kl. 13 søndag. 
Du skal have spist hjemmefra inden turens start. 
Vi har tænkt ud af boksen og har lavet en helt ny rute, i et område hvor vi ikke har gået før. 

Du skal pakke i rygsæk og skal kunne bære din ryg-
sæk selv. Du skal også have plads til noget fælles 
udrustning, forvent at det vil kunne være op til ¼ del 
af pladsen i din rygsæk.  

Dette vil primært være mad, vand og kogegrej. Vi for-
deler fælles udstyr efter folks størrelse, så ingen bli-
ver overbelastede. Vi skal primært sove i shelter, al-
ternativt skal vi sove i bivuak.  

Tilmelding og betaling afleveres senest på mødet 
mandag den 3. februar.  Alle tilmeldinger er binden-
de.  

Prisen for turen er kr.: 300,- gerne i grønne penge.  

Har du spørgsmål til pakkelisten eller turen så ring til 
Per Nørgaard på telefon 40 56 18 75 

Navn:____________________ 

 

Betaling kontant kr.:_________ 

Grønne penge:_______ Mobile pay til Pers telefon 40561875:____________ 

Ja, jeg skal da helt klart med   Nej, desværre, Jeg skal hjælpe min far med at sætte som-

merdæk på bilen 



DU SKAL SELV PAKKE DIN RYGSÆK, DIN MOR MÅ 
GODT HJÆLPE, EN LILLE SMULE! 

Pakkeliste med ting der skal medbringes: 

 

Sovepose (komfort temperatur på ca. 0°) samt eventuelt fleece lagenpose. 

Liggeunderlag 

Rygsæk der passer til din højde, skal rumme mindst 50 liter. 

Hue, vanter, halstørklæde eller buff 

Svedtransporterende langt undertøj, både bukser og trøje 

Minimum 3 par strømper (gerne uld) samt 2 tykke sokker 

Vind og vandtæt tøj gerne regntøj. Både bukser og jakke  

Tyk trøje eller fleece 

Drikkedunk minimum ½ liter 

Mug eller kop - 2 stk., samt en ske og en gaffel 

Godt kraftigt og vandtæt fodtøj som du har gået længere med før—trådt til. 

Sygesikringsbevis. 

Pandelampe eller lygte med nye batterier. 

Passende bukser, men ikke jeans. 

 

Spejdere i jeans / cowboy bukser bliver afvist ved start. Når cowboybukser bliver 
våde, kan de ikke tørre på en vandretur og de kan derfor underafkøle dig. 

  

Pakkeliste med ting der kan være nyttige (men ikke nødvendige) at have med: 

 

Rejse hovedpude 

Slik op til 300 g 

Kompas 

Tallerken 

Spejderkniv 

GPS 

Oplæsnings bog/spillekort 

Tændstikker/lighter 

Remme til at spænde udstyr fast på rygsækken 

 

Unødvendigt udstyr: 

Mobil telefon (50 % af vores deltagere har fået ødelagt en telefon på vinter vandretur) 

Gummi støvler 


