
Deltagerbrev feldturen Norge 2018

Vi glæder os rigtg meget tl at vi skal i feldet sammen tl sommer! Her kommer lidt om hvad du kan glæde dig
tl,  samt en masse vigtge inoormaton.  Det er  deroor  vigtgt  at  du læser  brevet  grundigt  og  ogst otr dine
oorældre tl at læse det.

Hvor og hvornår:
Vi skal kører med bus tl Hirtshals hvor vi skal med oærgen tl Langsund og derefer har vi ca. 7 tmers buskørsel
tl startstedet oor vandreturen.
Vi skal aosted oredag den 27. juli ora Motorvejskørsel Horsens/Lund ved Q8  kl. 05:15. . Vær der i god td, gerne
15 min oør.
Vi er hjemme samme sted oredag den 3. august oormentlig mellem kl. 22.00 og 23.00.

Det skal der sker
Vi skal tl Hardangervidda, Nordeuropas største feldomrtde. Du kommer tl at opleve feldet helt tæt pt mens 
vi vandre igennem det og leve i det i seks dage. Den sidste dag mødes vi allesammen i Standlejren ved 
Tjinnsjten, hvor der er blevet sørget oor et godt afensmtltd tl os. 

Dig og din kreds skal gt rute 1a. I starter ora Fagerheim og gt gennem feldet tl Rjukan. Undervejs skal I sejle 
med btd over søen Mtr og tl slut skal i med Krossobanen ned tl Rjukan. Søndag afen  anden dag i feldet) 
støder i pt dem ora rute 1b, som derora oølges med jer. 

Udstyr
Vedhæfet dete deltagerbrev er en pakkeliste. Følg denne nøje. Det er vigtgt at din bagage kun vejer 8-9 kg 
uden oællesgrej. Jo mindre bagage du skal bære pt jo mere overskud har du tl at opleve feldet. 
Det er vigtgt at du har gtet din rygsæk og støvler tl inden turen og at du er sikker pt at dit regntøj er vandtæt.
Husk at skrive navn i dine tng.

Medbring ikke mobilteleoon eller andet elektronik i feldet. St behøver du ikke bekymre dig om der er signal 
eller ej og om din mobil gtr i stykker eller bliver vtd. Alt i alt otr du meget mere overskud tl at nyde turen 

Med bus og færge
Under rejsen skal du have din FDF-skjorte pt. 

Alt din bagage og det oællesgrej du har otet udleveret skal være pakket ned i din rygsæk, inden i stger pt 
bussen. Kun liggeunderlaget mt sætes uden pt rygsækken og dete skal tages ao rygsækken ntr bussen 
pakkes.

Du kan pakke en lille taske og tage med ind i bussen. Denne skal indeholde din madpakke. Madpakken skal 
være stor nok tl hele oredag, oørste mtltd er lørdag morgen. Du kan ogst pakke et sæt skife tøj tl ntr du 
kommer ned ora feldet. Den lille taske kan du eferlade i bussen sammen med de tng du ikke vil have med op i 
feldet. Tasken bliver kørt tl lejren ved Tinnsjten.

Husk især pt oærgen at der ogst er ikke-FDFere med. Opoør dig ordentligt, st vi gør et godt indtryk.


