
Indbydelse tl Fortræningsweekend for Norgesturen 2018

Kære deltager i standlejren på Norgesturen med FDF Landsdel 4

Vi glæder os rigtg meget tl  t skulle tl Norge med dig, og den 16.-18. m rts møder du  lle 576 delt gere. 
Vi sk l på den oblig toriske fortræningsweekend, hvor vi får Norges-stemningen helt i top!

Hvad: Vi sk l  lle på fortræning. Det betyder,  t vi sk l træne forud for Norgesturen. Vi sk l bl. . træne i  t 
gå med rygsæk og  t rejse et telt på den bedste måde.

Hvad skal vi lave: 

St ndlejr-delt gere: Vi er 349 væbnere, seniorvæbnere og ledere, som sk l ligge i lejr ved Kræshuset. Din 
kreds sk l l ve m d s mmen med 1 eller 2  ndre kredse. Her får du god mulighed for  t lære de  ndre på 
dit m dhold  t kende. Vi sk l l ve nogle sjove  ktviteter og så sk l vi på en v ndretur for  t prøve vores 
fjeldudstyr  f. Noget  f det ligner det, som de større fjeldturs-delt gerne prøver. 

Fjeldturs-delt gerne: På s mme tdspunkt er der 227 seniorer og ledere, som i små v ndrehold sk l på en 
mini-fjeldtur i Gl. lyes fjeld. De sk l h ve  fprøvet rygsæk, v ndrestøvler og sovepose, så  lt sidder godt, 
når det rigtg gælder. De sk l lære, hvord n vi håndterer forskellige situ toner, vi k n opleve i fjeldet. 

Hvornår: Fred g den 16. m rts kl. 19:30 tl sønd g den 18. m rts kl. 13:00. 

Hvor: Kræshuset i Gl. lye, Horsensvej 33, 8680 ly.

Alle delt gere mødes sønd g kl. 12 tl en udendørs gudstjeneste ved Kræshuset. Progr mmet sluter 12.45.

Medbring:

St ndlejr-delt gere: Almindeligt udstyr tl en weekend i telt, dit regntøj s mt din v ndrerygsæk og 
v ndrestøvler, så vi k n få det hele  fprøvet.

Sidste tilmelding: Den 19. febru r ved  t sende en sms tl  hrist n (tlf. 29646583)

Pris og betaling: 150 kr tl: leg.nr. 7160 kontonr. 1710115. (skriv: ”[n vn] + fortræning” på overførslen)


