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Vandre-weekend. 

 

 

 

 

 

Dannnerhøj gruppe indbyder igen alle spejdere til ”Vandre-weekend” den 7.-8. juni 

2008, hvor spejderne har mulighed for at erhverve sig et 10, 20, 50 eller 100 km 

vandremærke. Forældre er naturligvis velkomne til at gå med. Bemærk at mærkene 

har fået nyt udseende, så selv om man har et gå-mærke, kan man jo tage det igen. 

 

Turene: 

50 og 100 km vandreturene tilrettelægges som en rundtur i og omkring den 

naturskønne Jyske Ås med start og slut ved Dannerhøj Gruppes hus på Hellevadvej 51 

i Klokkerholm. Der overnattes undervejs i Dannerhøj Gruppes hytte ”Uglebo” i 

Dronninglund. 100 km turen skal gennemføres på 36 timer, og 50 km turen på 12 

timer. Der vil være mad- og væskedepoter med passende intervaller på ruten (max. 20 

km). Det skal ikke gås med oppakning, men en lille rygsæk til frugt/vand/regntøj vil 

være uundværlig. 10 og 20 km turene starter ved ”Uglebo” og slutter på Spejdergården 

 

Spejdere kan vælge mellem 50 og 100 km turene. 

Juniorer kan vælge mellem 20 og 50 km turene. 

Mini/mikro kan vælge mellem 10 og 20 km turene. 

 

 

 
 

Dannerhøj Gruppe 
 www.klokkerholm-spejderne.dk 
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Praktik: 

50/100 km: start lørdag kl. 0400 fra Spejdergården 

10/20 km: start søndag kl. 0800 fra ”Uglebo” 

Alle slut senest kl. 1600 på Spejdergården 

50 og 100 km gængere og ledere overnatter i ”Uglebo”,  der opstilles om nødvendigt 

telte. 

 

Pris: 

100 kr. for  50/100 km gængere, 35 kr. for 10/20 km gængere. 

Beløbet dækker al forplejning samt mærker. 

 

Tilmelding: 

Tilmelding senest 3. juni 2008 på nedenstående kupon 

 

Pakkeliste: 

Fornuftigt fodtøj til at gå langt i – gerne 2 par. 

Ekstra strømper 

Regntøj 

Lille dagtursrygsæk 

De der overnatter desuden: Sovepose/liggeunderlag, tandbørste 

 

Spørgsmål: 

Jørgen Møller Larsen: 40 75 46 38    jml@mail.dk 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navn(e): ______________________________________________________________ 

              ______________________________________________________________ 

 

Distance: 10km___  20km___  50km___  100km___  (skriv antal hvis mere end én) 

 

Bemærkninger: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


