
Skotland 2019

Brødeskov Trop

6. – 13. juli 



UGEN I SKOTLAND

Lørdag København  Edinburgh  Fordell Firs

Lørdag - Tirsdag Aktiviteter på spejdercenteret samt en dag i 
Edinburgh by

Tirsdag Vi bliver hentet i bus og kørt til Kingshouse, hvorfra 
skal vi vandre

Tirsdag - Torsdag Vandre nordpå fra Kingshouse til Fort William af 
West Highland Way

Torsdag Ankomst til Fort William, hvor vi skal bo på Glen 
Nevis Campsite.

Fredag Tur til toppen af Ben Nevis (Hvis vejret tillader det)

Lørdag Afrejse kl. 7.00 mod Edinburgh lufthavn og hjem 
med Danmark



Hvor er hvad

• Edinburgh Lufthavn

• Fordell Firs

• West Highland Way (38 km)



Fordell Firs – Edingburgh 
(lørdag - tirsdag)

• Spejdercenter med forskellige aktiviteter

• Lørdag: Ankomst og Lejr etablering

• Søndag: Aktiviteter og socialisering

• Mandag: Edinburgh bytur

• Tirsdag: Afgang mod Fort William (bus)



Hvor er hvad

• Kings House

• Fort William

• Ben Nevis



West Highland Way
• 38 km´s vandring

• Kingshouse til Fort William

• 2 dage



Aktiv sommerlejr



Regnjakke
Regnbukser
Rygsæk overtræk
Myggenet
Bøllehat (holder myggenettet væk fra ansigtet)

Det er vigtigt

Gaiters

Regnbukser

Rygsæk 
overtræk

Regn-
jakke



Myggenet…

• Til hovedet

• Hvorfor dog det ?

• Midges og myg.






Glen Nevis Camping

• Alm. Camping plads
• 2 nætter

• Ordensregler skal følges ! 

• Tidligt op lørdag morgen 
• Vi skal være MEGET STILLE



Ben Nevis
Fredag : Tur til Ben Nevis 
Moh: 1.345 m



Vi mødes i 
Terminal 3 
foran 
Bladkiosken 
WHSmith

Mødetid:
Lørdag 6. juli
kl. 9.00

Husk passet!



PRAKTISK
Én rygsæk med ALT, inkl. Fællesgrej 

MAX vægt 23 kg tilladt med SAS

Håndbagage: 
 PAS, og gul og blå sygesikring
 Lommepenge, mobil og kamera medbringes på 

eget ansvar (ingen regler/max) 
 Vi kan ikke love opladning af mobiltelefoner.

Pak fornuftigt og følg pakkelisten
Husk fællesgrej er en del af den vægt 

der skal bæres.

OBS, overvej transportpose til rygsækken 
under flyveturen (grundet remme mm.)



Personligt grej

• Sovepose
• Liggeunderlag (vi lapper ikke undervejs)

• Toiletgrej, personlig hygine
• Skiftetøj
• Vandrestøvler/sko

• Skifte sko/sandaler



Daglig påklædning [Personligt]

• Bukser 
T-shirt 

• Varm fleece/sweater Til at holde varmen hvis det bliver koldt.
• Regnjakke Kan undlades hvis din 'daglig-jakke' er vandtæt
• Regnbukser
• Vanter og Hue
• Shorts, (Ikke nødvendigt, men måske rart)
• Gamasher/Gaiters
• Solbriller
• Myggenet
• Lommepenge, Mobil, kamera og andet elektronik, Medbringes på eget ansvar, og 

der er ingen max på lommepenge.



Skiftetøj [Personligt]:

• T-shirt´s, Gerne svedtransporterende
• Langt undertøj
• Strømper/Sokker (Mindst ét par til hver dag)
• Bukser.
• Undertøj / sports-bh
• Skiftesko
• Lommetørklæde, Holder længere end en pakke papirlommetørklæder



Rygsæk og sovepose [Personligt]:

• Rygsæk, Tøj, sovepose og liggeunderlag i vandtætte poser
• Rygsæk overtræk, Regntøj til rygsækken
• Sovepose, Pakkes helt tørt!
• Lagenpose/fleecepose, Kan benyttes til at øge komfort/temperaturen, hvis 

soveposen ikke er varm nok.
• Liggeunderlag, Skal pakkes i plast hvis du ikke har rygsækovertræk, der 

dækker. Husk vi har IKKE lappegrej med til oppustelige underlag.
• Hovedpude, eller brug evt. din fleece/sweater
• Udstyrskarabiner, Rart til at holde eks kortlommen, eller vandflasken, så 

den ikke falder af rygsækken
• Pak-poser, Sikrer at tøjet er tørt - og holder lidt orden



Spise- og vaskegrej [Personligt]:

• Maxi mug / dyb tallerken
• Mug / kop / foldekop
• Kniv, Gaffel og Ske
• Toiletpapir, Vandtæt pakket. 1 rulle pr. pers
• Alm. Toilet grej, Tandbørste, Deodorant (uden parfume og sprit), og 

lidt shampoo
• Håndklæde, Gerne hurtigtørrende.
• Bind og/eller tamponer



Pakkeliste

• Er med I uddelings kopierne.
• Samme som I forældrebrevet.

• Nogen spørgsmål?



Medicin og 
”allergier”

• Husk at informere os..

• ?? Må vi udlevere evt. hovedpine piller??

• Normal medicin medbringes selv.
• Knæbind 

• Er det et kendt problem så medbringes selv..



Fælles grej
• Vi skal medbringe en del fælles grej.

• Mad
• Telte
• Trangia og kogegrej
• Andet..

• Fælles grej SKAL afhentes i hytten

søndag d. 30 juni 
kl. 16:30 - 16:45 
•Forvent ca. 2kg



HJEMREJSE - ANKOMST

Vi ankommer med 
SK2514 lørdag den 13. 
juli kl. 16.50

Vi forventer at være i 
ankomsthallen kl. 17.30-
17.45 



Derfor gør vi rent og går med flyers!

• Budget pr. deltager
• Samlet pris 5.500 kr.

• Egenbetaling 2.500 kr.
• Tropskassen 3.000 kr.

• Rengøring
2018-2019 7.000 kr.

• Flyers 
2018-2019 9.990 kr.

• Total 16.990 kr.



Idéer modtages

• Kender du vores næste indtægts kilde?
• Tidligere kilder

• Pakke poser til ”alt for damerne løb”
• Havearbejde 
• Flyers
• Støtte til arrangementer (slotsarkaderne)

• Husk: Det er spejderne der selv skal arbejde.

• Forældre må gerne hjælpe



Følg os!
• Instagram

https://www.instagram.com/brodeskovtrop

• Facebook
https://www.facebook.com/Falkene/
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