Info om Finlandsturen
HUSK: Pas, blåt sygesikringsbevis,
sygesikringsbevis, gult sygesikringsbevis,
sygesikringsbevis, rejseforsikring og
stivkrampevaccination
Godt råd! Læg en kopi af passet derhjemme. Hvis du skulle risikere at miste passet på turen, er det lettere
at få fat på et nyt, når man har en kopi af det gamle.

Afrejsetidspunkter
Onsdag d. 23. juni kl. 10.15: Vi mødes på Århus Banegård ved den elektriske togbane i ventesalen (Tobias,
Andreas, Emil, Henrik, Martin, Magnus, Emilie, Sara, Dagmar, Karen, Johannes, Bo, Mette, Sune og Anne)
Lørdag d. 26. juni kl. 05.15: Poul, Teresa, Marie, Laura og Phoebe mødes på Århus Banegård ved den
elektriske togbane i ventesalen. NB: man må gerne sove videre i toget :-)

Hjemkomst
Lørdag d. 2. august kl. 22.15 på Århus Banegård.

Uniform
Alle rejser i uniform og tørklæde både ud og hjem.
Er du vokset ud af din uniform, anbefaler vi at I prøver at låne jer frem. Der bliver lanceret en ny uniform
om et halvt års tid – blot til info, hvis I overvejer at købe en ny nu.
Hvis man skulle få lyst til at bytte uniform med én af de finske spejdere, kan det være en god idé at have en
gammel uniform med til dette. For du skal også have den grønne uniform på når vi er på vej hjem. Men det
er jo slet ikke sikkert, at nogen af de finske spejdere er med på sådan noget.

Badetilladelse
Der bliver masser af mulighed for at komme ud og bade. Derfor skal vi have en badetilladelse fra jer. Send
en mail til anne@lystrupgruppe.dk med et ”OK til badning”.

Transport under lejren
Der vil være bustransport til nogle af aktiviteterne, da de ligger uden for lejren.
Hvis der sker et uheld mens man er på aktivitet og skal på sygehuset, foretages denne transport i private
biler af lejrhospitalets frivillige.

Kontaktoplysninger på lejren
Nødtelefon: 6178 8681 (Anne)

Lejrens nødtelefon: +358 50 389 3650 (kl. 8 – 21)
Adresse til lejren:
Scoutlägret Atlantis
Navn - Lystrup Gruppe
Syndalens lägerområde
Tvärminnevägen 552
10900 Hangö
Finland
Eksempel på adresse:
Scoutlägret Atlantis
Anne Stidsen - Lystrup Gruppe
Syndalens lägerområde
Tvärminnevägen 552
10900 Hangö
Finland

Lommepenge
På selve lejren kan der kun betales med kontanter (euro). Hvis I ønsker ”lejrbank”, kan I give os halvdelen af
lommepengene i en kuvert. Denne udleveres så midt på ugen.
Til jer der er med i Helsinki, anbefaler vi, at I undersøger muligheden for et betalingskort (fx visa electron,
men spørg i din bank).

Hvad kan man så bruge sine lommepenge til på lejren?
lejren?
Der er en café med postkort, frimærker, kage, sodavand, slik og is. Derudover er der et lille lager af
lejrudstyr:
•
•
•
•

T-shirts: 12 €
Hættetrøje: 27 €
Hue: 10 €
Termokop: 12 €

Billeder fra lejren
Hvis I ikke ønsker at de billeder PR folkene på lejren tager af jeres spejdere må være offentlige, eller hvis I
ikke ønsker at jeres spejder må være med i eventuelle interviews til lokale medier, skal I skrive en mail til
Anne, så sender hun informationen videre. Så sørger lejrens PR-center for at man undgår dette.

Pakning
Pak i RYGSÆK. Har du ikke en rygsæk, kan du prøve at låne dig frem, eller kontakte Anne, da vi har nogle
låne-rygsække i spejderhuset.

Gode råd
•

Skriv navn på ALT!

•
•
•

Pak vandtæt. Pakkes der i plasticposer, er det smart at de er gennemsigtige. Brug evt. lynlåspose fra
IKEA
Pak selv, så du kan finde dine ting igen
Det er en god idé at medbringe en rygsækpose – for at undgå skader på rygsækken under
flyvetyren. Pak den evt. øverst i rygsækken, så den er let at få fat på, når vi skal checke bagagen ind
i lufthavnen. Det kan f.eks. være sådan en her: http://www.spejdersport.dk/asivik-cargobag.aspx
eller denne: http://55nord.dk/Diverse/SearchResult/Cargo-bag-55-Nord--Vads%C3%A6k.aspx

Kontaktlinser
Kontaktlinser
lejrområdet er ikke kontaktlinsevenligt, så medbring også briller….hvis du da bruger sådan noget.

Sko
Det er ikke tilladt at gå i bare fødder på lejrområdet.

Medicin
Hvis du tager nogen form for medicin, vil vi gerne vide hvad og hvor meget. I styrer det højst sandsynligt
bedst selv, men vi vil gerne vide det, så vi ikke bliver overrasket.
Lederne medbringer Ipren, Panodil og Antihistamin, som vi kun tager i brug, hvis det findes nødvendigt.
Hvis dette ikke må udleveres til jeres spejder, skriver I blot en mail til Anne

Vejret
Som i DK. Så der kan både være varmt, koldt, regn og
blæst.
Vi fik denne melding 17. juni:
Today in Finland; 10 degrees and hail and snow coming
down from the sky. A couple of minutes later the sun is
shining again. So called Finnish summer. We all wish for
the warm weather to be back latest to atlantis.

Bagagevægt:
Bagagevægt: max 18 kg. i rygsækken – max 1 stk indchecket bagage pr.
person + håndbagage.
Vi må gerne have flere kg med pr. person, men da vi også skal have fællesudstyr med, er det vigtigt at alle
ofrer lidt kg til dette.
Håndbagage: max 8 kg.
Forbudte genstande i håndbagagen: Skarpe genstande som fx sakse, knive, strikkepinde etc. Pak derfor din
dolk i den store rygsæk.
Væsker: væsker i beholdere på max 100 ml, som er pakket i en 1 liters gennemsigtige og genlukkelige
plasticpose må gerne medbringes.

Følg med i lejrens aktiviteter her
Facebook.com/atlantis2014
Atlantis2014.fi
Vi forsøger også selv at holde jer lidt opdateret på lystrupgruppe.dk og på facebook.com/lystrupgruppe

