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Hej felddeltagere

I dete brev er der yderliggere igfo  il N rge  Læs def grnfdiggt iggeffem  g o ftaot aaseer ved evtnelle 
seørgsmål 

Datoer

9  jnlig Vig mødes ol 18 30 ig oælderef, hv r vig bl a  soal geffemgå det mad vig soal have med, 
e i fseaooe det  g eaooe oællesbagage 

16  jnlig Vig soal nd  g gå med rygsæo  Vig mødes ved oælderef ol 18 30

23  jnlig Vig mødes ol 18 30 ig oælderef med v res rygsæooe  De soal være eaooet oærdigg med jeres 
egef bagage! Vig geffemgår jeres bagage  g o rdeler mad  g oællesgrej  Vig lader bagagef stå
ig oælderef  g jeg sørger o r at def o mmer med nd il bnssef 

Vig gør det eå deffe måde, så jeg er sigooer eå at I har hvad ig soal brnge ig rygsæooef  g at det 
igooe er f get der bligver glemt eller eaooet o r meget  Dernd ver vigl der være et ear dage il 
grej igfdoøb, hvigs f get mafgler 

27  jnlig Ao sted il N rge

Lommepenge

Da vig er riggig mafge ao sted, begræfser vig brngef ao feldstai fer  I behøves dero r igooe at tage f rsoe 
or fer med  

Der er t  feldstai fer vig g dt oaf befyte (Mårbn  g aalh vd), da femmere oaf oå vare igfd med bigl/båd  
Jeg har dafo rt med  g oaf g dt liggge nd ved oøb at s davafd/igs  

Tag gerfe ligdt dafsoe o rfer med il bådef

OBS! Pas, sygesikringsbevis og forsikring 

Da der er igfdoørt migdleridigg græfseo ftr l ig N rge soal alle  ver 18 år medbrigfge pas  g alle afdre 
medbrigfge sygesikringsbevis  

Alle soal medbrigfge det blåsygesikringsbevis, der dæooer lægebehafdligfg  

Hjemrejse er igooe dæooet ao det blåsygesigorigfgsbevigs  Øfsoer maf hjemrejse dæooet soal maf selv sørge o r 
o rsigorigfg  

Kommentarer tl pakkelisten

• Sørg o r at eaooe jeres bagage vafdtæt ig rygsæooef  Maf oaf med o rdel o re rygsæooef med ef 
s rt affaldssæo  g derefer eaooe bagagef ig små olare e ser (eller vafdtæte eaoe ser)  Det er 
viggigt at s vee sef  gså eaooes vafdtæt  g igooe hæfger ndefeå rygsæooef!

• Ef 0,5L s davafdsfasoe er ndemæroet s m drigooednfo, mef oaf være f get lafgs mmeligg at 
oylde  Eller oøb ef riggig ig eveftyrse rt/ seejderse rt 

• I oaf med o rdel have ef liglle håfdserigt med vær, il efer t igletbesøg 

Higlsef aaseer
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