
Fortræningsweekend 2018 

Ældste Rådet kalder Comanchestammen til fortræningsweekend som optakt til dette års 

stifinderturnering ☺ 

  

Fredag den 6. april kl. 18.00 til søndag den 8. april kl. 13.00. 

I hytten på Magnoliavej 
 

En stifinder lyder stammens ældste – en stifinder er hjælpsom mod alle –  

En stifinder følger sit spor.  

Som stamme er vi stærkest, når du er med – Ældste Rådet regner med dig ☺ 

   

        

 

 

På fortræningsweekenden øver vi os i nogle af de ting, vi også skal lave på stifinderturneringen.  

Vi bygge lejrplads, laver havregrød og aftensmad over bål, bager i bageovn, har 

bueskydningskonkurrence og dyster i forskellige opgaver på et stifinderløb. 

Vi satser på, at vejret er med os, og har planlagt, årets første overnatninger i telt. 

Så husk en god varm sovepose ☺ 

Lederne sørger for mad til fredag aften, så du skal bare medbringe din oppakning og det gode 

spejderhumør ☺ 

Pris 150 kr. – der betales ved tilmelding senest tirsdag den 20. marts. 

Evt. spørgsmål til Morten 29 90 34 74  Vi glæder os ☺ 

__________________________________________________________ 

Stifinder – fortræning 2018 
 

Navn:   Tlf. forældre:  

 

Jeg kommer til fortræningen   Jeg kan desværre ikke komme  

 

Særlige forhold vi skal være opmærksomme på:  

 

Jeg/vi vil gerne bage og medbringer:  

 



Fortræningsweekend 2018 

 

PAKKELISTE ER PAKKET 

Rygsæk eller stor taske med lynlås  

Sovepose og liggeunderlag  

Tæppe og/eller bålkappe  

Spisegrej (flad + dyb tallerken, bestik, kop med hank, viskestykke)  

Drikkedunk – helst én der kan hænge i et bælte  

Toiletgrej   

Lommelygte og/eller pandelygte  

Sygesikringsbevis  

Vandtæt og varmt fodtøj  

Regntøj  

Jakke + varm trøje  

Evt. skiundertøj  

Nattøj  

Undertøj  

Strømper  

Bluse  

Bukser  

Hue og vanter  

Uniform, bælte og dolk  

Sovedyr  

Evt. kortspil, terninger, blad eller bog  

Evt. medicin  

 

 

Husk at tjekke uniformslommen – har du det hele med? 

Husk at vi er mest udenfor – så der skal tøj og sko med efter vejr og vind ☺ 

 

Har du spørgsmål – så sig endelig til ☺ 

 

Lederkontakt numre 
Sanne 23 20 54 47  Morten 29 90 34 74    

Henrik 60 62 57 71  Per 28 54 27 82 

 

 


