
Det Danske Spejderkorps KorsørSpejderne 
 

Shelterture 2019-2020 Tilmelding ver.261019 

Hvad: Shelty-mærket. 
Spejderen skal overnatte 1 gang hver måned i 1 år i 
forskellige shelters, i alt 12 overnatninger sammen 
med grenen eller aftale med juniorlederne. 

 
Hvorfor:  Spejderen og patruljen trænes i at overnatte ude, 

lave mad og deltage i fællesskabet. 
 
Med i prisen: Deltagerprisen dækker mellemmåltid, aftensmad og morgenmad, overnatning i 

shelter, materialer, deltagelse i aktiviteter/ture og evt. mærker, samt et Shelty-
mærke til uniformen. 

 
Pris kr.: 75 kr./tur, i alt 900 kr. for 12 overnatninger. 
 
Betaling: Betales på mobilpay box03394 senest torsdag inden turen eller medbringes i 

kontanter senest tirsdag inden turen.  
Afbud: Der kan altid meldes skriftligt afbud direkte til Juniorleder Thor tlf. 30132909.  
 
Information og betingelser: Læs mere på hjemmesiden: www.korsoerspejderne.dk 
 
 
Tilmelding er først gældende når: 

1. Der accepteres, at spejderlederne er ansvarlige for spejderen og at spejderen kan 
hjemsendes for egen regning ved manglende overholdelse af de anvisninger og regler som 
spejderlederne har fastlagt. 

2. Der accepteres, at spejderen deltager i alle aktiviteter i forbindelse med Shelterturene, 
herunder gåture, svømning, kanotur, værksteder, transport med bus, ledere og andre 
pårørende, overnatning i kønsblandende patruljer alene og sammen med lederne. 

3. Der accepteres, at der opfyldes betingelser for tilmelding, betaling og afbud. 
4. Digital tilmelding til hver tur via hjemmesiden: www.korsoerspejderne.dk 
5. Betaling er registreret (husk at anføre spejderens navn) (Kvittering kan afleveres personligt) 
6. Den underskrevne tilmeldingsseddel skal afleveres til Juniorleder Thor (personligt) 

 

Spejderhilsner fra juniorlederne Thor og Sofie 
hos Det Danske Spejderkorps Korsørspejderne 

 
----------------------------------------klip/riv/flå/skær/brand/flæns/æts/bid/sav-------------------------------- 

Shelterture 2019-2020 – kun for Junior og Trop 
 

Spejderens navn:        
 - Selvfølgelig kommer jeg med på alle 12 overnatninger = et sejt mærke 
 - Jeg kan komme med på den første tur og ved ikke rigtigt med de næste = intet mærke 

 
Dato:     
 
Pårørendes accept og underskrift:        
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Forventninger til spejderen:  
Vi forventer at spejderen lytter og udfører aktiviteter, som er bestemt af lederne. Det 
gælder også forbud. Hvis man er ked af det, så snak med en leder. Ring ikke hjem 
uden aftale med en leder. Man må ikke gå fra gruppen uden tilladelse. Hvis 
spejderen ikke overholder de anvisninger som lederne giver, så kan det være grund 
for hjemsendelse for egen regning. 

 
Mærke: Shelty: Stofmærke til uniformen udleveres efter de 12 overnatninger, tidligst til 

Oprykning i 2020. 
 Øvrige DDS færdigheds- og fokusmærker og specialmærker: bestilles efter tilmelding 

og mærket udleveres til et spejdermøde, når mærket er modtaget. 
 
Aktiviteter:  Lederne planlægger de fleste af turenes aktiviteter i samråd med spejderne, men det 

skal forventes at lederne overrasker med enkelte aktiviteter. Der vil blive trænet i at 
gå 5-10-15-20 km og at patruljen er uden ledere på gåture, til aktiviteter og under 
overnatningen. 

 
Overnatning: Alle overnatninger sker i shelters i kønsblandede patruljer. På nogle af turene vil det 

kun være patruljen, der overnatter. På nogle af turene vil det ske sammen med 
lederne. 

 
Forplejning: Medbring en madpakke til frokost og drikkedunk. Der sørges for et mellemmåltid, 

aftensmad og morgenmad. På nogle ture skal patruljen selv sørge for indkøb. 
Lederne udleverer kontanter til patruljen. 

 
Oppakning: Rygsækken skal kunne bæres mindst 20 km fx fra Spejderhytten til lejrplads. Alt skal 

pakkes i rygsækken eller kunne spænes fast på rygsækken. Ingen løse bæreposer!  
 
Pakkeliste: Vi rejser altid med tørklædet på og i T-shirt ”Korsørspejderne” eller uniform.  

Påklædning og sko efter vejret. Tag tøj på efter lag-på-lag-metoden. Mærk tøj og ting 
med navn! Læs mere om Udstyr på hjemmesiden, i lommebogen eller spørg 
grenlederen til spejdermøderne. 
Husk en madpakke til frokost og drikkedunk.  

 
Sygesikringsbevis/Sundhedskort skal medbringes: Spejderen opbevarer kortet efter anvisning fra 

lederne. 
 
Medicin: Spejderen medbringer medicin i afmærket pose med angivelse af mængde mv. 

Lederne underrettes hvis spejderen har behov for hjælp. 
 
Mobiltelefon (og andet elektronisk udstyr): Medbringes IKKE. 
 
Lommepenge: Max. 30 kr. Ofte er der ikke mulighed for køb. Det er i orden at medbringe slik, 

chips mv. 
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Betaling: Betales på mobilpay senest torsdag inden turen eller medbringes i kontanter senest 
tirsdag inden turen. Der er mulighed for at betale for flere overnatninger ad gangen. 
Husk at påføre spejderens navn og evt. antal overnatninger ved betaling. 

 
Afbud: Der kan altid meldes skriftligt afbud direkte til Juniorleder Thor. Indbetalt beløb 

returneres ikke efter betalingsfristen. Er det aftalt kontant betaling ved ankomst, så 
skal betalingen stadig ske ved afbud. Spejderen skal foretage en overnatning 
(sammen med andre spejdere/pårørende) for at opfylde betingelserne for at få 
mærket. Overnatningen foretages efter aftale med Juniorlederen og der kræves 
fotodokumentation. 

 
Afrejse: Vi mødes ved Spejderhytten. 
 
Hjemkomst: Vi slutter ved Spejderhytten, hvor vi ligger grej på plads.  
 
Kontakt under overnatningen: Primær kontaktperson er Juniorleder Thor tlf. 30132909.  

Send gerne sms, så vi kan kontakte dig senere.  
Undlad venligst at ringe direkte til spejderen uden aftale med grenleder.  

 
Fotos: Lederne vil tage fotos undervejs. Det er en fordel af alle spejdere har godkendt 

fototilladelse, så de gode minder bevares for det styrker fællesskabet. Følg med i den 
lukkede Facebook-gruppe Korsørspejderne – medlemmer og pårørende. Enkelte 
fotos vil blive udvalgt til brug på hjemmeside og Facebook-siden Korsørspejderne, 
men der kan pårørende og/eller spejderen udpege de fotos af spejderen, der må 
bruges. 

 
 
 


