
Praktiske oplysninger til Divi 2019 

Under hver ting fremgår hvis forældre, der skal hjælpe med hvilken opgave i forhold til årets 

divisionsturnering. Tjek gerne, at jeres barn er med på kørselslisten både ud og hjem.  

Nederst i dette dokument er en pakkeliste – husk at pakke efter vejret! 

Husk at tunnelen er indskrænket i det nordgående spor søndag pga. Aalborg Halvmarathon, så 

forvent længere rejsetid, så kør hjemmefra i god tid, hvis I skal hente eller hjælpe med telte 

søndag.  

Vi medbringer mange telte på turen, og vi har ikke plads til at få hængt alle op efter hjemkomst, så 

vi har brug for hjælp, hvis nogle kan tage et telt med hjem og hænge til tørre. Meld gerne til 

Katharina, hvis I har plads til et telt derhjemme. TAK.  

 

Køre fredag, alle mødes på Gården 16.15, hvor vi ALLE pakker traileren: 

• Alberte: Alberte, Anna N, Amalie T 

• Frida: Frida, Rasmus, Sara 

• Alma: Alma, Therkel, Mathias, Mads 

• Elisabeth: Elisabeth, Ida J, Amalie L + trailer 

• Frederik KJ: Frederik KJ, Oscar, Jacob 

• Katharina: Katharina, Trine 

 

Køre lørdag, alle mødes på Gården kl. 8.15: 

• Aksel: Aksel, Harald, Tobias, Laust, Jonas M 

• Andreas: Andreas, Willy 

• Sif: Sif, Alba, Ida V 

• Barbara: Barbara, Anna R, Olivia, Gry 

• Camilla A: Camilla A, Ea, Engla, Sofie 

• Emil: Emil, Anne, Mark 

• Frederik S: Frederik S, Gustav, Orla 

• Jonas D: Jonas D, Bastian, Christian 

• Lykke: Lykke, Lærke, René, Camilla J 

• Rebecca: Rebecca, Margrethe, Astrid, Emilie 

 

Hente lørdag aften kl. 21.00: 

• Barbara: Alba, Anna R, Olivia 

• Margrethe: Margrethe, Andreas, Laust, Emil 



 

Hjælpe med at pakke telte sammen på Rosenholt søndag kl. 10.00: 

• Gustav 

• Mark 

• Orla 

 

Hente søndag kl. 11.30 hvor der er præmieoverrækkelse: 

• Jonas M: Jonas M, Gry, Ida V, Sif 

• Lærke: Lærke, Lykke, René, Camilla J 

• Ea: Ea, Anne, Camilla A, Rebecca 

• Engla: Engla, Astrid, Emilie 

• Gustav: Gustav, Elisabeth, Alma 

• Harald: Harald, Aksel, Tobias, Christian + trailer 

• Mark: Mark, Jonas D, Willi 

• Orla: Orla, Frederik, Asger 

• Anna N: Anna N, Amalie, Alberte 

• Sara: Sara, Sofie, Frida 

• Ida J: Ida J, Amalie L, Jacob 

• Mads: Mads, Oscar, Frederik 

• Therkel: Therkel, Rasmus, Mathias 

• Pernille: Pernille, Trine 

Alle biler kører på Gården, hvor spejderne kan hentes ca. 12.45 

 

Hjælpe med at pakke ud på Gården efter hjemkomst søndag ca. 12.45: 

• Gry 

• Willi 

• Amalie L 

• Mathias 

 

Mellemmåltider: 

Det vil gøre godt med et lille mellemmåltid lørdag. Frugt må gerne være en blanding af fx æbler og 

bananer. Se nedenfor hvor mange poser og hvor mange stykker i hver pose. 

Mikrosnacks fx müslibarer (2 poser med 7 og 7 stykker) 

• Ida V 
Mikrofrugt (2 poser med 7 og 7 stykker): 



• Laust 
 
Minisnacks fx müslibarer (2 poser med 5 og 6 stykker): 

• Bastian 

• Emilie 
Minifrugt (2 poser med 5 og 6 stykker): 

• Anna 

• Astrid 
 
Juniorsnacks (2 poser med 7 og 3 stykker): 

• Amalie T 
Juniorfrugt (2 poser med 7 og 3 stykker): 

• Asger 
 
Tropssnacks (2 poser med 5 og 7 stykker): 

• Oscar 
Tropsfrugt (2 poser med 5 og 7 stykker): 

• Jacob 
 

Pakkeliste for dem der overnatter: 

Man skal pakke i en rygsæk, som man selv skal kunne bære, og der skal ikke være diverse ekstra 

poser, så spænd så vidt muligt alle ting fast til rygsækken. Derudover er det vigtigt, at spejderen 

selv er med til at pakke, så de selv kan finde tingene i tasken. Husk desuden navn i ALT.  

• Uniform, tørklæde, bælte med dolk (hvis man har knivbevis), sangbog, spejderbog 

(Flammen, Gnisten eller Ilden), BLYANT/KUGLEPEN, blok papir, saks 

• Sovepose, liggeunderlag, evt. lagenpose(alternativt dynebetræk), nattøj, toiletartikler, 

håndklæde, evt. lille sovedyr 

• Ekstra bukser/shorts, bluse, t-shirt, strømper og undertøj 

• Gode sko at gå i, gummistøvler, regntøj, jakke 

• Tyk trøje og tykke sokker 

• Spisegrej, krus, viskestykke, drikkedunk 

• Lommelygte, evt. ekstra batterier 

• Lille rygsæk (skoletaskestørrelse) til at tage med på dagsløb (skal være tom fra start, dog 

må junior og trop have madpakke og drikkelse til fredag aften deri) 

Husk for junior og trop:  

• Madpakke og drikkelse til fredag aften 

• Mobiltelefoner (og opladt powerbank) 

• Kompas 

• Fredagsslik  



 

Pakkeliste for mikro, der ikke overnatter: 

I rygsæk: 

• Spisegrej, krus, viskestykke, drikkedunk 

• Gummistøvler, regntøj, evt. skiftetøj 

• Tyk trøje 

• Lille ryksæk til at have med på dagsløb 

Husk at have på: 

• Uniform, tørklæde, bælte med dolk (hvis man har knivbevis), sangbog, spejderbog 

(Flammen, Gnisten eller Ilden), BLYANT/KUGLEPEN, blok papir, saks 

• Gode sko at gå i 

 

Hvis der er spørgsmål inden turen, er I meget velkommen til at kontakte Katharina på 23742585 

eller katharinafs@hotmail.com.  

Vi glæder os til en rigtig god tur! 

Spejderhilsen fra lederne 

 

mailto:katharinafs@hotmail.com

