MiniPrimi 2015
Årets tema for MiniPrimi er INDIANERE, hvor vi skal på
tur til stammeleandet. Søndag slutter vi af med den
traditionelle tovtrækningskonkurrence.
HVEM og HVAD: MiniPrimi er den årlige
divisionsturnering for spejdere mellem 6 og 10 år i Mølleå
Division. Samme tid og sted er der JuniorDivi for spejderne mellem 10 og 12 år.
HVORNÅR: weekenden 8.-10. maj 2015.
HVORHEN: Divisionens lejrplads i Nejlinge ved Høbjerg Hegn. Det er et
ejendomsmæglerstenkast øst for Helsinge.
MØDESTED: Vi mødes ved Holte Station fredag den 8. maj kl. 16. (Togafgang
16.26).
TRANSPORT: På grund af parkeringskoks sidste år, tager vi toget i år.
SLUT: Vi forventer at være tilbage til Holte St. med S-toget søndag kl. 15.14.
MEDBRING: Se bagsiden.
PRIS: Turen er betalt via kontingentet og derfor gratis her&nu.
HJÆLP: Det tegner til at vi får brug for en enkelt lederhjælper på turen. Snak med
Hjalmar, hvis du har tid og lyst til at hjælpe!
TELEFON: I tilfælde af panik undervejs kan vi nås på mobil 29 25 87 93 (Hjalmar).
TILMELDING: Via hjemmesiden, skovtofte.net - helst inden 14. april, fordi vi skal
give antal til divisionen!
Med Spejderhilsen
Lederne

Medbring på MiniPrimi
I får lige en pakkeliste, som er udbygget med
diverse betragtninger om hvad der egentligt er
vigtigt.
Fredag aften spiser vi de medbragte
madpakker som aftensmad. Det betyder, at
du skal have en madpakke med, som i
indhold og størrelse passer til din aftensmad!
Lørdag formiddag skal vi blandt andet på løb i
skoven. Det betyder, at en turtaske og en
drikkedunk er enormt praktiske detaljer.
Vi skal gå knap 2km fra stationen til lejren.
Det er ikke langt, men nok til at rygsækken
skal pakkes nogenlunde bærevenligt. Det
vigtigste er at alt pakkes i selve rygsækken,
eller bundet tæt til rygsækken. INGEN
løstdinglende genstande, tak!
Pak i gennemsigtige plastikposer. Fordi det
gør det nemmere at overskue og holde orden.
Og fordi det gør oppakningen mere robust,
hvis den skulle blive våd.
Vi skal overnatte i telt. Derfor skal du bruge
nattøj, sovepose og liggeunderlag. Til børn
er et gammeldags liggeunderlag klart det
bedste – vi fraråder faktisk de oppustelige. En
lommelygte er en virkelig god ven. Den
anden gode ven er sovebamsen!
Husk lige tandbørsten - og et håndklæde.
Tandpasta, solcreme og resten af toilettasken
er ”nice to have”, sådan at hvis bare 1-2 i
teltet har, er det fint.

Det er en spejdertur, og vi skal med toget.
Derfor har du din uniform og tørklæde på, når
vi tager afsted. Husk dertil tingene i
”spejderlommen”: Lommebogen Flammen,
sangbogen, blyant og papir samt din
spejderdolk. Et kompas er ”nice to have”.
Pak dolken i rygsækken, når du skal gå med
rygsækken.
Og ”bestik”. Når spejderne skriver bestik,
menes hele pakken med (dyb) tallerken, kop,
gaffel, ske og viskestykke. Spisekniv, extra
tallerken, teske og andre tilføjelser er ”nice to
have”. En mug er en virkelig god opfindelse. I
øvrigt er ”(Plast/metal) Børnekop/-tallerkener
og bestik fra skuffen” mindst lige så godt som
Spejdersports udvalg. Dagens tip: Skriv navn
på bestikket med neglelak: Det tåler opvask.
Pak bestikket i en stofpose.
Et rimeligt sortiment af skiftetøj er vigtigt. I
den forbindelse skal du tænke ”hvad tager
jeg på, hvis…”
•
solen bager
•
det blæser
•
det regner
•
det er varmt
•
det er koldt
•
jeg skal sidde ved bålet
•
jeg skal sove
Det er fint, hvis samme beklædningsdel har
flere roller. Men til sammen skulle det gerne
give svaret på ”hvis jeg bliver våd”. Som
udgangspunkt skal du ikke have ”flere ens”
med: Det er bedre, at kunne skifte til noget
andet. Undtagelsen er strømper og undertøj:
På en standlejr tillader vi os den luksus, at
kunne skifte undertøj hver dag: derfor 3 sæt

undertøj. Husk også at medregne det tøj, du
rejser i: Det indgår jo også i puljen.
Strømper og sko/støvler er et fokusområde.
Tag rigeligt med strømper/sokker med, både
tykke og tynde. Tag 2 par sko/støvler med, af
den gode, robuste slags. Det kan være
kondisko, støvlerne fra i vinters, vandrestøvler
eller tilsvarende. Det ene par sko skal være
egnet til at løbe i.
Et sæt regntøj er den absolut bedste
forsikring mod regnvejr. Husk det nu.
Men lad gummistøvlerne blive hjemme,
undtagen hvis det har regnet hele ugen op til,
eller undtagen hvis du virkeligt ikke har bedre
fodtøj. Nejlinge er ikke noget muddersted, så
du kan fint klare dig uden gummistøvler, hvis
bare du har noget ordentligt fodtøj.
Blip-blip spil og andet elektronik er en dårlig
idé, fordi det næppe kan tåle opholdet på
lejrpladsen. I øvrigt forbeholder vi os ret til at
konfiskere den slags, hvis det forstyrrer
aktiviteterne.
Et hjertesuk: Hos Flammerne er ”navn på alt”
absolut nødvendigt, fordi vi ellers står med et
kæmpe, ejerløst modeshow.
Og tilslut: Sygesikringsbevis: Pak originalen
i tasken og giv lederne en kopi, hvor dine
forældres mobilnummer er skrevet på !

