
Århus – Sletten d. 21-24 juli 2020

Vandretur for:
Væbnere,

seniorvæbnere og seniorer



Hvorfor?

• Fordi vi kan
• Fordi det er sjovt
• Fordi vi oplever naturen på en dejlig måde



Ruten – Århus til Sletten



Program
• Tirsdag d. 21/7:

• Vi tager toget (eftermiddag) til Århus og overnatter i et FDF Århus kredshus.
• Onsdag d. 22/7:

• Vi starter vandreturen med 20 km
• Overnatter enten i et FDF kredshus, under åben himmel el. i bivuak.

• Torsdag d. 23/7:
• Vi fortsætter vandreturen med endnu 20 km
• Overnatter enten i et FDF kredshus, under åben himmel el. i bivuak.

• Fredag d. 24/7:
• Vi afslutter vandreturen med endnu 20 km og ankommer til Sletten sidst på 

eftermiddagen.
• Aftensmad bliver hjemmelavet burgere og overnatning i træ-tipi på Sletten.

• Lørdag d. 25/7:
• Vi sover længe, pakke sammen og smutter til Sletten bygningen og modtager resten af 

kredsen.



Vandring - det korrekte fodtøj



Vandring - det korrekte fodtøj



Vandring - det korrekte fodtøj

25Kr

~500kr

Klip Klapper kan bruges om 
aftenen til afslapning Vandrestøvler: det er vigtigt at der er en god ankelstøtte og 

en solid sål. Gode vandresko er også OK
Det beskytter foden godt når man går på ujævnt terræn, 
stier og marker.

Tal evt. med personalet i butikken – HUSK at du kan få 
rabat i følgende butikker: Spejdersport (10%) , Friluftland 
(20%) el. Bjergkæden ved fremvisning af FDF medlemskort.



Den korrekte sovepose og liggeunderlag.

Skal havde en komfort temp. på min. -
8C - også kaldet 3-sæsons sovepose
(sommer, for- og efterår)
Fylde så lidt som mulig.

Liggeunderlaget må ikke være en luftmadras,
da denne både er tung og vil punktere.

Liggeunderlag af typen ”Thermarest”
med forret og forstærkning i bunden er fin.

Liggeunderlag af skum er at fortrække



Den korrekte rygsæk

Vigtigst:
• brede skulderstropper
• hoftebælte
• min. 50l stor; ca. 45l hvis man ikke er så stor.
• plads til fælles bagage



Pakkeliste til vandreturen
Bagage til vandreturen:
Vi skal KUN have det mest nødvendige med – vi skal selv bære det hele.
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Regntøj
• 2 sæt skiftetøj: strømper og undertøj
• 1 fleecetrøje
• 1 T-shirt – vi ”genbruger” dem
• FDF skjorte
• Toiletsager – tandbørste, tandpasta og deo; resten får vi når de andre ankommer.

Bagage til sommerlejren: Pak dette i en taske, som vi stiller på Karlslunde 
skole. Vores tasker vil kredsen tage med i bussen, når de kører lørdag d. 25/7. 



Pris for vandreturen
Vi forventer at prisen for vandreturen bliver ca. 400-500 kr.

Betaling vil foregå via Flextilmeld, som bliver oprettet og besked sendt 
ud via mail, FB og hjemmeside.

Tag lidt lommepenge med til en is undervejs.



Fortræningsture
Vi skal træne til vores vandretur og her er nogle datoer:

Søndag d. 8/3 – vandretur 20 km
Søndag d. 15/3 – vandretur 20 km
Søndag d. 19/4 – København forskellig træning

Vi pakker rygsækken med den vægt, som vi skal bære på vandreturen 
og så går vi afsted. HUSK madpakke og drikkedunk på hver tur.
Man skal som minimum have deltaget i vandreturen d. 8/3 el. 15/3 
for at vi skal se rygsæk, vandrestøvler/sko og at man faktisk kan gå 20 
km.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så I ved at I skal afsted.



Er der spørgsmål ?

Så kontakt Marianne:
2897 3447 / mkthisgaard@gmail.com


