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Så er det tid til at få testet os selv endnu en gang, det er nemlig tid til TestTur2 
 

Denne gang skal vi en tur til Bjärehalvøen i Sverige og teste vores setup, 
sjaksamarbejde, madplan, rygsække og støvler. 
 
Vi har sagt det før, men siger det igen! TAG MED! Det er vigtigt for dig at 
du får testet både dit udstyr og dig selv inden KK19. Det er også vigtigt at 
du er helt fortrolig med måden vi arbejder i sjakkene på, hvordan teltene 
virker, hvordan maden skal laves og hvordan arbejdsfordelingen er. 
Det er også vigtigt for os ledere at vide at dine støvler fungerer og at din 

rygsæk er justeret korrekt – og hjælpe dig med at få det justeret på plads. Vi har brug for at 
vide hvor hurtigt i går, hvor mange lange og korte pauser vi skal have osv. Så det er en vigtig 
tur! Det er ikke deltagelsestvang, men det er tæt på! 
 
Turen starter på Hillerød station hvorfra vi tager toget fredag eftermiddag til Helsingør. 
Herfra med færgen til Helsingborg og videre med tog til Förslövs station, hvor vi skifter til 
bus og kører til Grevie. Weekenden bruger vi på at følge kysten rundt om Bjärehalvøen hvor 
naturen i sig selv er hele turen værd, for så at ende i Bådstad søndag. 
Herefter vender vi så tilbage til Hillerød med tog, færge og tog.  
 
Lidt stikord til turen: 
Vandretur på stier, småveje og vadninger, blandet med lidt 
højdekurver | GPS navigation | Kort navigation | 2 x 
teltovernatning | Træning i lejr etablering | Hardcore test af 
kostplanen. (Og ja, er der kommet ideer ind til 
kostplansændringer så er det INDEN turen i skal komme med dem).  
 
Husketræning: 
Hvis i lægger hovedet i blød, enten i en spand vand eller blot ved at sidde og tænke lige så 
stille, så kan det være i hører nogen stemmer der taler til jer. Hvis stemmerne fortæller hvad 
i manglede sidste gang i var på tur, eller hvad i havde med og som i ikke fik brug for, så lyt 
og overvej om i skal ændre på det i pakker. 
Og så er det ellers om at tage udgangspunkt i pakkelisten tage ALT det personlige grej med, 
samt et tørklæde. 
Men husk udover det: Lygte og refleks samt en madpakke til togturen, som skal gøre det ud 
for din aftensmad fredag aften. 
Husk også PAS! 
Fællesgrej og mad søger lederne for – bare sørg at have plads til det når vi mødes fredag. 
 
Udgang med tung rygsæk: Hillerød station 21/06-2019, klokken 17:40. Vi mødes ved toget 
der kører mod Helsingør. Toget kører 17:56. 
 
Hjemgang med knap så tung rygsæk: Hillerød station 23/06-2019, klokken 16:00. (Vi 
ankommer med S-toget klokken 15:59) 
 
Pris: 230 kr – betales ved tilmelding. 
 
Tilmelding sker på https://www.spejderhat.dk/kk19-tt2-invitation 
Tilmeldingsfrist er den 17/06 

 
Hilsen Tropslederne  


