Vendelbo Jamborette 2015, aktivitet

Hike for junior og trop

Jamborettens aktivitetsudvalg har arrangeret hike for alle junior og tropsspejdere på Jamboretten. Vi håber
at I vil nærlæse nærværende info, og sørge for at medbringe grej til jeres spejdere.
Registrering til hiken sker patruljevis ved henvendelse i lejren information. I skal oplyse gruppenavn,
patruljenavn og en kontaktperson i patruljen. Denne registrering sker fra lørdag ved ankomst til lejren og
indtil mandag morgen kl. 9.00.

Troppen:
Tropsspejdere går efter morgenmaden onsdag d. 29. juli. Tropsspejderne vil blive sendt af sted på bestemte
tidspunkter, I bedes derfor holde øje med info omkring hike, på de opstillede infoskærme. Hjemkomst efter
hiken er torsdag til frokosttid. Der vil være morgenmad på overnatningspladsen.
Tropsspejdere skal medbringe:
-

Presenning til bivuak (skal kunne dække hele patruljen)
Personligt grej til én overnatning
Madpakke til frokost
Aftensmad til tilberedning over bål (opskrift udleveres)
Badetøj og håndklæde
Drikkedunk
Opvaskegrej til patruljen
Gryder, grydeske, spækbræt, kniv/dolk, bålhandske

Junior:
Juniorspejderne går efter frokost onsdag d. 29. juli. Juniorspejderne vil blive sendt af sted på bestemte
tidspunkter, I bedes derfor holde øje med info omkring hike, på de opstillede infoskærme. Spejderne skal
pakke alt grej i 1-2 tasker som TYDELIGT markeres med navn, da juniorbagage transporteres til
overnatningsstedet. Hjemkomst efter hiken er torsdag til frokosttid. Der vil være morgenmad på
overnatningspladsen.
Juniorspejdere skal pakke:
-

Presenning til bivuak (skal kunne dække hele patruljen)
Personligt grej til én overnatning
Aftensmad til tilberedning over bål (opskrift udleveres)
Opvaskegrej til patruljen
Gryder, grydeske, spækbræt, kniv/dolk, bålhandske
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Juniorspejdere skal pakke en lille dagsrygsæk med:
-

Drikkedunk
En pakket spejderlomme (skrivegrej, kompas m.m.)

Lederhjælp på hike:
Alle grupper skal stille med min 1 leder (fælles for junior og trop) til at hjælpe på hiken. Der vil være briefing
af ledere i forbindelse med ledermøde tirsdag kl. 16.00-17.00. Det vil være mindre opgaver lederne skal
hjælpe med, dvs. det er nødvendigvis ikke hele hike-perioden man skal hjælpe.
Lederopgaver i forbindelse med hiken:
-

Klargøring af overnatningsplads med bålplads og bivuak
Ledere på stranden til observation af spejdere
Postmandskab til juniorpost
Hjælp i forbindelse med krydsning af hovedvej
Overnatning på lejrplads, oprydning af lejrplads og rengøring af toiletter
M.m.

Vi glæder os til at give alle junior og tropsspejdere en rigtig god hike oplevelse på Vendelbo Jamboretten
2015.

Spejder hilsen
Aktivitetsudvalget

