
 

 

Invitation til Bjergløbet 2018 

 

Så er det atter tid til at mødes til årets Bjergløb, hvor vi alle skal bære det fine blå/hvide 
Bjergløbstørklæde. Igen i år er vi fire grupper; Grøndal Trop og Flok, Skjoldungerne, 
Ravnetroppen og Gruppe Loke – så det kan kun blive en sjov og god tur.  
I år er Ravnetroppen vært og vi skal derfor være ved Ravnetroppen`s hytte. 

 

Adresse:  Smedebakken 1, Nyrup, 3490 Kvistgård  

Ankomst:  Alle mødes fredag d. 7. september kl. 17.00 
  Der serveres aftensmad kl. 18:00 

Hjemrejse: Alle skal afhentes søndag d. 9.september kl. 13.00 

Transport: Forældrene henter og bringer selv børnene.  
  I kan eventuel aftale samkørsel  

Pris:  200 kr. for en oplevelsesrig weekend. 

På Bjergløbet sover vi alle i telte, så husk et tykt skumunderlag og en god varm sovepose.  
Vi skal også lave sjove og spændende aktiviteter, både fælles og grenopdelt. 

 
Betaling og tilmelding senest d. 21. august til din grenleder. 

ULV/STIFINDER/SPEJDER – BJERGLØBET 2018 

Navn: _________________ Telefonnr. Forældre: ___________________ 

Sæt kryds:   Jeg glæder mig til Bjergløbet og vil gerne med 

 Øv, jeg kan desværre ikke deltage 

Særlige forhold, som vi bør vide og være opmærksomme på: 

_____________________________________________________________ 

Forældrehjælp 

 Jeg vil gerne deltage med mit barn/som hjælper på Bjergløbet (navn): 

 

 Jeg vil gerne bage kage/boller:  _________________________ 



 

 

  

Pakkeliste for Weekenden 

Vi møder som sædvanligt op i reglementeret uniform, tørklæde, evt. bælte. 

Det er en god idé at barnet hjælper med at pakke. Så ved det nogenlunde hvor tingene 

ligger, og hvad de har med ☺ 

Vær opmærksom på, at mobiltelefoner og anden elektronik ikke må medbringes. 

2 sæt undertøj 

1 par lange bukser 

1 bluse 

1 varm trøje 

1 sæt nattøj 

regntøj 

2 par strømper 

Bestikpose med flad og dyb tallerken, ske, gaffel, kniv, kop og viskestykke 

Toilet sager og et lille håndklæde 

Varm sovepose og evt. lagenpose  

Evt. Sovedyr 

Liggeunderlag 

Sygesikring kort i lommen 

Sko efter vejret 

Husk overtøj 

NB Ovenstående pakkes i en rygsæk – undgå poser mv. 

 


