
Prisen for turen er 1650 kr. 

De første 500 kr. betales til din leder samtidig med tilmeldingen senest den 
16. november, de resterende 1150 kr. betales senest den 3. maj. 
Tilmeldingen er bindende.  

Ved mange ledige pladser i bussen kan prisen stige en smule. 

Tilmeldingsproceduren vil være kredsvis, og derfor vil du modtage et 
tilmeldingslink for 1. rate fra din kreds. Der vil også være en leder i din 
kreds, du kan gå til med alverdens spørgsmål. 

Udstyr 
 

Når man tager på Norgestur, vil man få brug for lidt udstyr. I standlejren 
skal man have liggeunderlag og sovepose med, som også kan holde til de 
lidt koldere nætter. Man skal desuden have nogle gode sko/støvler at gå i, 
til når vi skal på fjeldvandring. Alt det påkrævede udstyr kan man også tage 
en snak om med sin leder. 
	

	
	_	_	_	_	klip	_	_	_	_	_	_	klip_	_	_	_	_	_klip	_	_	_	_	_	_klip_	_	_	_	_	_	klip	_	_	_	_	_	_	klip	_	_	_		

Tilmelding	til	standlejr	i	Norge	2018	med	FDF	Landsdel	4		

Navn:_________________________________________________________________		

Tlf	til	forælder:_________________	fødselsdato:______________________________		

Allergier	eller	tilsvarende	din	leder	bør	vide:__________________________________		

	

Bindende	forælder	underskrift:____________________________________________		

Landsdel 4 inviterer på standlejr i 
Norge 2018	
 

	

 
Tag på Norgestur med FDF Landsdel 4.  

I Norges land, finder man en sø ved navn Tinnsjøen. Ved denne sø er der i 
årevis blevet slået lejr ved bredden, og børn og unge har leget og hygget 
dagen lang. Denne tradition skal ikke glemmes, og derfor inviterer landsdel 
4 på standlejr til Norge. 

Standlejren er for dig, der vil bo i en stor lejr med mange andre børn og 
unge og opleve et lejrliv med hygge og sjove aktiviteter ud over det 
sædvanlige. Her vil du virkelig opleve at være tæt på Norges helt særlige 
natur. Fjelde, elve, særlige landskaber og dybe søer.  

	

Kontaktperson	i	kredsen:	

	

Tilmeldingslink/til	betaling:	

Jesper JK Kristensen - 20733167

FDFs konto: 9803 - 5200401369
Skriv "NORGE" + navn

Afleveres til din leder senest d. 15. november



Vi skal på Standlejr ved Tinnsjøen 
Vores standlejr ligger i en lille skov helt ned til en meget smuk sø, 
Tinnsjøen. Her kan teltene stå mellem træerne, og der er god plads til, at 
mindst 200 FDFere kan udfolde sig med leg, aktiviteter, hygge og 
madlavning. På søbredden er der plads til leg og lejrbål. Her er også en 
strand, hvorfra man kan bade og vaske sig i søen. 
 

Alle kan deltage fra væbnere og op 
Væbnere og op efter kan deltage i turen, men det kræver at man tager med 
på fortræningsweekenden. Den finder sted d. 16.-18. marts 2018.  
Kredsen vil også ofte planlægge en mindre fortræningstur.  
På fortræningsweekenden vil man opleve en lille del af, hvad det vil sige at 
tage på Norgestur. Vi bor og laver aktiviteter som på Norgesturen. 
Derudover bliver der mulighed for at lære alle de andre, som skal på 
Norgestur lidt bedre at kende, og så kan man også få tjekket udstyret 
igennem, så man kan være sikker på, at man får det rigtige med.  
For seniorvæbnere og seniorer er der en særlig fjeldtur til Norge med 2 
ruter. På den ene sejler man noget af vejen, og på den anden bestiges 
Hårteigen. Se mere om dette i en særlig indbydelse. 

Hvornår og hvordan? 

Turen er fra tidlig morgen søndag den 29. juli til sen aften søndag den 5. 
august. Vi kører i busser fra Østjylland (der vil være forskellige 
opsamlingspunkter), og vi skal med færgen fra Hirtshals til Langesund. 
Bussen følger med ombord på færgen, og kører os op igennem Norge til 
Tinnsjøen. ca. 200 km vest for Oslo  

Dette vil man opleve i standlejr 
I standlejren bor man med sin kreds i små lejre. Man slår telt op og bygger 
et lille køkken sammen med en anden kreds. I denne lejr bor man de fleste 
dage på Norgesturen.  
I lejren vil der være arrangeret aktiviteter for alle. Der vil være arrangeret 
små ture ud fra lejren, hvor man kan opleve Norges natur.  

En tur går til en naturlig skabt vandrutsjebane, en anden går til 
Gaustatoppen, det 1883 m høje bjerg. Der vil også være en tur til Rjukan 
og andre spændende steder/seværdigheder i området.  

Noget om fjeldvandring: 

Der vil være arrangeret en fjeldvandring for alle der bor i standlejren. 
Fjeldvandringen er en gåtur i fjeldet, som strækker sig over to dage med én 
overnatning. Vi skal gå i smuk natur mellem fjeld og elv. Stien er kuperet, 
og nogle passager kræver gode sko at vandre i. På fjeldvandringen skal 
kredsen i fællesskab bære alt hvad der er brug for af bagage, mad, vand, 
skrald, grej osv. Dvs. at rygsækken ikke kun skal indeholde eget udstyr, 
men også fællesgrej som telt og trangia og hvad der ellers kan blive en 
fordel at have med. Ruten er med få (og små) stigninger og turen sluttes af 
med at vi kører ned med den lokale kabel-lift, Krossobanen. 
 

 


