Kolde knæ turen 2019
(Troppens vintertur, med særlig deltagelse fra Klan og Ledere)
I starten af januar er det igen tid til at pakke rygsækken med hue, vanter, dunjakke, vinterstøvler
og korte eller lange bukser, alt efter om man er i gang med Shorty/Skirty mærket eller ej. Kort
sagt; vinterturen er i udsigt. Vi gentager succesen fra de tidligere år, idet vi igen har booket den
store hytte ’Gillastugan’ på Gillastig i Skåne. Der er dermed både plads til trop og klan. Og i år,
inviterer vi også ledergruppen med – så de af lederne der trænger til lidt frisk luft og en tur i det fri
uden mikroer, minier og juniorer, også kan komme på tur!
Fredag aften tager vi op til hytten med offentlig transport, spiser madpakken undervejs og går de
sidste ca. 6 km i vintermørket. Som udgangspunkt, planlægger vi hverken at fare vild eller sove på
den frosne jord, men tidligere ture har vist at rejsen kan være meget uforudsigelig og at den
offentlige trafik har det med at svigte, når vi skal med. Så vær beredt!
Når vi er nået frem tænder vi brændeovnen, varmer vi noget natmad og det sidste af aftenen
bruger vi på at spille spil og hygge. Lørdag tager vi på vandretur i den flotte vinternatur på
Söderåsen – og alt efter hvor mange vi er og hvad stemningen er, fordeler os på en kort, en mellem
og en lang tur. Ellers finder vi et kompromis og går sammen.
Lørdag aften laver vi mad sammen, hygger og spiller en masse spil og måske der er stemning for
noget improviseret teater eller anden underholdning… Og naturligvis ’verdens sødeste spil’.
Søndag består af spændende ting såsom rengøring og tur tilbage til civilisationen.
Ps: Er du i gang med Shorty/Skirty mærket, så skal du alligevel tage lange bukser med i
rygsækken. Det er et sikkerhedskrav!

Den nøjagtige plan ligger vi undervejs, men indholdet vil givetvis være en blanding af:
• Lokalbanen, færgebåden mellem Helsingør og Helsingborg,
svenske toge samt de svenske lokalbusser.
• Hygge, spil, sjov, varme og kulde.
• GPS, kort og kompas samt fornemmelsen for en retning…
• Klippeskrænter, højdemeter, forcering af vandløb og/eller is
• Og sidst men ikke mindst; Söderåsens mange stier.
Medbring: Alt hvad du har brug for, men så lidt som muligt da
du skal bære rygsækken både ud og hjem. Et par tips så din
chance for at overleve er større: Nok tøj til at du ikke fryser og
kan skifte det inderste, men ikke så meget at du har noget rent
med hjem. Vand. Lygte og reflekser. Vanter, hue og vandtæt
overtøj. Lagen og sovepose. (Der er madrasser). Kompas,
tørklæde og uniformsgrej.  Brætspil .  PAS  .
Husk at du også skal have plads til fælles mad og grej!
Meget vigtigt: Husk MADPAKKE til første aften.
Og hvis du gerne vil have en mere fyldestgørende pakkeliste, så
er findes en sådan på næste side ☺.
Man er for øvrigt velkommen til at tage en kage med!!
Udrejse: Hillerød station 04/01-2019 klokken 16:56. Vi mødes klokken 16:45 ved lokalbanen
imod Helsingør.
Hjemkomst: Hillerød station 06/01-2019 klokken 14:15. (Toget ankommer 14:13).
FORBEHOLD FOR TIDERNE! Der kommer måske nye køreplaner inden vi skal afsted, så der
risiko for at tiderne bliver justeret med op til plus/minus 1 time.
Tilmelding og pris: Prisen er kr. 320 og indbetales sammen med
tilmeldingen på www.spejderhat.dk/koldeknae2019.
Bemærk tilmelding senest mandag d. 10. december 2018!
Hilsen Tropslederne

Pakkeliste til vintertur
Pakkelisten er vejledende!
På kroppen:
Langærmet undertrøje.
Lange underbukser.
Lange bukser. (Helst nogle der tørrer hurtigere end jeans, hvis de bliver våde).
Trøje/halvtynd fleece.
Sokker (Nogen fortrækker inder og ydresok, andre kun én sok).
Støvler / sko der kan tåle at gå i vand/sjap/sne.
Spejdertørklæde.
Spejderuniformen er ikke særlig praktisk på en vintertur. Den er kold, tung og bliver nemt våd, men er dog ganske fin
at have på frem og tilbage – og i hytten. Det er frivilligt om du har den med eller ej.
Til at tage af og på undervejs:
Jakke – regntæt.
Overtræksbukser – regnbukser (er måske lidt kolde så medbring evt. også joggingbukser )/ skibukser.
Gaiters, hvis de haves.
Hue.
Vanter (evt. både fingervanter og luffer).
Halstørklæde / halsedisse / Buff.
Nemt tilgængeligt:
Kompas.
Lygte og reflekser.
Dolk/multitool.
Vandflaske.
Nødfløjte.
Uniformsgrej.
Til at sove med:
Sovepose – (Vi skal sove inde).
Lagen. (Der er madrasser)
Hovedpude (Hvis man har luksus-tendenser)
Toiletgrej:
Tandbørste, tandpasta og hvad du ellers har brug for.
Service:
Er i hytten, men tag et viskestykke med.
Skiftetøj og ekstratøj:
Lange underbukser.
Langærmet undertrøje.
Sokker.
Varm trøje (Fleece eller uld).
Spil:
Tag et brætspil med – vi spiller brætspil både fredag og lørdag aften.
Pas:
Der er pas kontrol, når vi rejser ind i Sverige. Derfor er et gyldigt pas / kørekort et krav.
Øvrigt:
Madpakke til fredag aften!
Pak tingene i plastikposer (så det er vandtæt) og hav ekstra plads til overs til vores fælles mad og grej!
Penge hvis man har behov for at snolle på færgen.

