Velkommen på PLUS T
Vi glæder os helt vildt til at se dig, og vi håber du glæder dig lige så meget. PLUS T er et
kursus for spejdere i alderen 16-20 år i Det Danske Spejderkorps, og vi glæder os til
sammen med dig at skabe en lærerig og vild efterårsferie, hvor du helt sikkert kan glæde dig
til at komme hjem med en hel masse nye oplevelser og erfaringer. Måske du endda kommer
til at lære dig selv en smule bedre at kende også.
Denne mail er til, for at give dig al den praktiske information du har brug for at vide inden
kurset.
Hvor skal jeg møde?
Kurset starter i Silkeborg midtby. Nærmere vejledning vil blive tilsendt senest en uge før
kurset.
Hvornår skal jeg møde?
Du skal møde kl. 13.00 søndag d. 17 oktober, så derfor skal du have spist frokost på
forhånd.
Hvorfra skal jeg hjem igen?
Kurset slutter på Silkeborg station lørdag d. 23 oktober kl. 12.00
Hvor skal vi være hele ugen?
Vi kommer til at bruge meget tid i det naturskønne område i og omkring Silkeborg, med
hovedbase på Paradislejren i Virklund syd for Silkeborg.
Hvor kan jeg finde PLUS T?
Du kan finde os på Facebook https://www.facebook.com/plus.t.dds samt på instagram:
@plantspejder og på vores hjemmeside http://plus-t.dk
Der er til årets kursus blevet oprettet en begivenhed på vores facebookside, hvor man kan
stille spørgsmål og alt andet inden kurset.
Kan jeg købe noget?
På PLUS T har vi vores egen biks, hvor vi sælger søde sager til flotte priser! Så husk
kontanter eller MobilePay.
Hvad skal jeg huske at fortælle inden?
Hvis du er allergisk, vegetar eller har nogle helt tredje behov, og har du glemt at skrive det i
tilmeldingen, skal du sende en mail til kursusleder@plan-t.dk inden den 1. oktober. Vi er
desuden interesserede i at vide, om du tager nogen former for medicin.
Hvis du har medicin med, så opbevarer din patrulje-vejleder det gerne, hvis der er behov for
det.
Kan du svømme?
VIGTIGT; Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt for os kende til dine svømme-evner,
derfor skal du udfylde dette spørgeskema senest d. 4 oktober.
https://forms.gle/WWxePDCz56QhGCoX9

Må jeg tage min mobiltelefon med?
Du må gerne medbringe din mobiltelefon på PLUS T, men den må ikke forstyrre
programmet, og du kan ikke regne med at der er opladningskapacitet til alle telefoner hele
tiden.
Hvis der opstår noget akut i løbet af ugen, skal dine forældre ringe til kursuslederne og ikke
til din mobiltelefon. Kursusledernes telefonnummer kan findes nederst i dette brev.
Hvad skal jeg have med?
Da man aldrig helt ved, hvad vejret i efterårsferien byder på, skal du sørge for at pakke tøj til
al slags vejr; både sol, blæst, regn og kulde. Det er også vigtigt, at du ikke pakker mere end
du kan have på ryggen. Det vil sige ingen løse soveposer og gummistøvler.
Vær specielt opmærksom på at vi skal være ude i lang tid af gangen, så husk det varme
(=uld) tøj! Derudover anbefales det at pakke alle sine ting vandtæt.
Uniform
- Uniform og tørklæde
- Papir og et par kuglepenne
- Dolk/lommekniv og kompas
Sovepose og rygsæk
- Rygsæk til at pakke og bære alle dine ting i
- Dagtursrygsæk til at kortere perioder/distancer (ca. 15-30 L)
- Sovepose til at sove udenfor i bivuak/telt i uge 42 samt evt. lagenpose
- Liggeunderlag
- En personlig teltflage/presenning - f.eks. i størrelsen 2,5 x 1,5m.
Fodtøj
- Vandrestøvler
- Skiftesko, f.eks. lette løbesko
Påklædning
- Regnjakke
- Regnbukser
- Varme trøjer, fleece/uldtrøje
- Lange bukser
- Lange uldunderbukser og uldundertrøje
- Vandresokker + alm. sokker – tag rigeligt med sokker med
- Undertøj
- T-shirts
- Handsker/vanter, halstørklæde/buff og hue
- Festtøj til afslutningsfest den sidste aften (kan afleveres ved ankomst i én pose med
navn)
Andet grej
- Spisegrej og viskestykke
- Toiletsager og håndklæde
- Badetøj
- Lygte + evt. ekstra batterier
- Armbåndsur, skal helst være vandtæt
- Powerbank til opladning af mobiltelefon
- Evt. personlig medicin
- Sygesikringsbevis

-

Togbilletter til og fra kurset

Du skal kunne transportere dine egne ting, så pak dem i en rygsæk du kan vandre
med. Du skal regne med at skulle gå en del, dvs. over 50 km fordelt på ugen.
Vi vil for god ordens skyld gøre opmærksom på, at man selv er ansvarlig for sine
personlige ejendele. Dette gælder specielt mobiltelefoner.
Hvis der er noget du er i tvivl om, kan du kontakte kursuslederne på kursusleder@plan-t.dk
eller på et af de nedenstående telefonnumre:
Kursusledere:
Clara Utoft Sørensen – 24 61 30 54
Jonas Dose – 61 86 97 64
Sidst men ikke mindst, så håber vi, at du glæder dig rigtig meget! Det gør vi i hvert fald.
Vi SES snart
Teamet bag PLUS T

