
JuniorPLAT 6 til 8 Marts 2019

Program:
Fredag:
Kl 18:00, 6. marts 2020 Thurø hallen, hvor der et lille løb ud til overnatningsstedet. Derfor 
skal ALLE pakke alt, i rygsæk og selv kunne bære egen bagage og husk at have spist 
aftensmad inden du kommer.
Vel ankommet er der indkvartering, natmad og godnat.

Lørdag:
07:00 godmorgen
07:30 Morgenmad
08:00 Uddannelse baser
12:00 Pause og frokost
13:00 Uddannelse baser 
18:30 Aftensmad
21:00 Nataktivitet

Søndag
08:00 Godmorgen og sammenpakning af grej
08:30 Morgenmad
09:30 Fællesaktivitet.
11:00 Afslutning, overrækkelse af kursusbevis og herefter tak for i år

Årets JuniorPLAT bliver afholdt i 
Mødested: Thurø hallen, Rolf Krakes vej 20 B, 5700 Svendborg.

Afslutning: Thurøbund Spejdercenter, Grastenvej 204 C, 5700 Svendborg.
Det er også her at teamet vil have base under hele kurset.

I nødstilfælde kan teamet kontaktes på 31509789 under hele arrangementet 24/7

Pakkeliste:
Toiletsager: 
Tandbørste
Tandpasta
Sæbe
Vaskeklud
Kam/børste
Shampoo
Håndklæde
Medicin ALTID iflg. aftale med leder
Deodorant
Fed creme
Læbepomade
Hårelastikker

Spisegrej:
Kniv (dolk kan bruges)
Gaffel
Ske
Viskestykke
Dyb tallerken
Flad tallerken
Kop
Drikkedunk min 0,5 l VIGTIG 
( Termokop til varm drik )

Uniformen:
Uniform (T-shirt er IKKE nok)
Tørklæde
Lommebog
Papir og blyant
Plaster
Vabelplaster
2 sikkerhedsnåle
Bælte
Dolk
Knobbånd
Ild
( Sangbog )

Tøj:
T-shirts 
Strømper 
Undertøj 
Lange bukser 
Korte bukser
Langærmet bluse 
Nattøj 
Fleecetrøje 
Overtøj 
Regntøj
Vandrestøvler eller andre gode vandtætte fodtøj
Indendørs sko
Varmt tøj til årstiden

Sovegrej:
Sovepose 
Lagenpose 
Lagen
Liggeunderlag 
Hyggesokker 
( Hovedpude )
( Sovedyr ) 

Div:
Lommelygte
Ekstra batterier 
Sygesikringsbevis

ALT SKAL MÆRKES MED NAVN OG GRUPPE

Overnatning er indendørs

Er du i gang med at tage et Shorty, Skirty eller 
andet ”bare ben” mærke og det er MEGET vinter, 
så SKAL du have muligheden for at tage lange 
bukser på, hvis du ønsker at deltage, i det, vi fra 
Teamets side, ikke ønsker kuldeskader.



Pris pr. spejder                                                                250,- kr

Evt. gruppetilskud:                                        ______________

Din pris                                                            ______________

Der vil IKKE blive brug for lommepenge eller mobiltelefon
Og medbringer man slik og søde sager, så er det for at dele, 

med alle de 50 andre spejder.

Så er det nu DU skal pakke tasken og tage på dette års sjoveste 
juniorkursus i Bro Division.

JuniorPLAT
Du vi få en masse viden om: 

Hvordan det er at være på kursus i DDS
Møde mange nye og gamle venner

En mængde ny viden
En lille uddannelse i PL og PA rollen

Nogle fede udfordringer

Og ikke mindst
Oplevelser, minder og et fællesskab for livet

Din leder skal tilmelde dig og alle dine spejdervenner, 
gruppevis, senest Søndag den 2 februar 2020 på mail til 

Brodivision@gmail.com.


