SOMMERLEJR 2015

Tillykke! Du er blevet særligt udvalgt til at deltage i agentakademiets årlige optagelsesprøve. Du vil blive
sat på prøve i alle dine færdigheder, inden vi til sidst udvælger de allerbedste, og sender dem i marken på
internationale topmissioner. Vi beder dig derfor møde op i topform på akademiets danske træningsområde
(se adresse nedenfor). Selve optagelsesprøven finder dog sted på et hemmeligt træningsområdet i
udlandet - du vil derfor blive fragtet hertil i et af akademiets egne fly. Du vil allerede i Danmark møde dine
kompetente instruktører, som efter mange års tro tjeneste har valgt at dedikere deres liv til at optræne
nye agenter.
- Vi ser frem til at møde dig personligt, og give dig en oplevelse for livet!

PRAKTISK INFORMATION
ANKOMST / AREJSE
Alle deltagere sørger selv for transport til og fra lejren. Lejren foregår på FDFs område
kaldet Sletten nær Silkeborg. Lejren har ikke en fast base, men ankomst/afrejse fremgår
fra samme adresse:
Ankomst
Mandag den 06. juli kl. 14:00
Sletten / Bøgebjerg
Bøgedalsvej 6
8680 Ry

Afrejse
Lørdag den 11. juli kl. 10:00
Sletten / Bøgebjerg
Bøgedalsvej 6
8680 Ry

KONTAKT
Vi ser gerne at alle deltagere medbringer mobiltelefon + lader - dog ikke til at ringe til
forældre med! Skulle I forældre blive kontaktet af jeres børn hører vi meget gerne fra jer
- læg evt. en besked eller send sms.
Lejrens officelle kontakt: Lasse Petersen - tlf. 2243 3157
PRIS
Deltagerprisen ligger på 500 kr. som forfalder ved tilmelding.
TILMELDINGFRIST
Seneste tilmelding er 12. juni 2015.
SPØRGSMÅL
Alle spørgsmål kan rettes til Lasse pr. telefon, sms eller mail.
Tlf.: 2243 3157 / Mail: lp@fdfvisse.dk

PAKKELISTE
Følgende liste er selvfølgelig vejledende - men vi pakker selv udfra nedenstående.
Husk at når børn er på lejr, er det ikke nødvendigvis tøjskift som står først på
dagsorden. - Pak derfor aldrig mere end højst nødvendigt.
Vandrerygsæk
Sovepose
Liggeunderlag
Vandrestøvler/sko
Regntøj
Overtøj
Lange bukser
T-shirts
Trøje/fleece
Undertøj
Skiundertøj
Strømper
Badetøj + håndklæde
Forbundsskjorte
Spisegrej
Drikkedunk
Lommelygte
Toiletgrej
Viskestykke
Sygesikringsbevis
Mobiltelefon + lader
Slik

Pakket med alt på denne liste som du selv kan bære
Pakket i en kompressionspose så den ikke fylder for meget
Undgå de alt for billige selvoppusteligt - de er meget tunge
Vælg fodtøj du kan holde til at gå langt i, og som er regntætte
Både jakke og bukser - ikke regnslag
Max. 1 jakke - kombiner evt. denne med regnjakken
Max. 1 par udover det du kommer i
Efter behov - men hellere for lidt end for meget
En tyk varm trøje til de kolde aftner
Efter behov - men hellere for lidt end for meget
Til de kolde aftner og nætter
Efter behov - men gode at have hvis de andre bliver våde
Hvis chancen byder sig for en dukkert
Husk den som altid
Plastik - f.eks. mugs eller Light My Fire - husk også bestik
Minimum 0,5 liter
Med friske batterier - evt. en pandelampe
Det mest basal - herunder solcreme
Ikke din mors det nyeste
Afleveres evt. til din leder ved ankomst
IKKE til at ringe hjem og sige godnat med
Til eget forbrug i rimelige mængder

TILMELDING
Tilmelding sendes som mail til lp@fdfvisse.dk med følgende informationer:
•
•
•
•

Deltagers navn
Deltagers eget mobilnummer
Forældres mobilnummer
Evt. medicin eller anden vigtig info

Betaling forfalder ved tilmelding - kontant eller bankoverførsel.

