
KONG VOLMER SØTROP 

Søspejderne i Vordingborg                                    
 

 

Vinterhejk 
Hejk ifølge wikipedia: 
”En hejk, eller hike er en vandretur, som inkluderer primitiv overnatning som stalde, hølofter, bivuakker eller 
bare under åben himmel, hvis vejret tillader det. Oftest foregår en hejk på spejderlejre eller andre former 
for friluftsture og varer som regel 2 dage. Den første dag går man ud til stedet, hvor man skal overnatte, og 
den anden dag går man tilbage til hovedlejren.” 
 

… så på vores vinterhejk, skal vi ud og gå, lave mad på bål og sove i shelter! 
 
Det bliver muligt at gå 30(!), 20, 15, 10 eller 5 km.  
Spejdere over 10 år kan sagtens gå 15 km og resten kan sagtens gå 5 km ☺  
 
Vi mødes på Præstø Havn ved Roklubben kl. 9.00, lørdag d. 29. januar.  
Oppakning bliver kørt til shelterne. I skal selv bære en 
turrygsæk med madpakke, skiftesokker og varmt tøj. 
 
I skal medbringe madpakke og drikkelse til frokost lørdag, 
vandrestøvler eller tætsiddende vinterstøvler, et sæt skiftetøj, 2-
3 par skiftesokker, et varmt sæt skiundertøj/joggingtøj til at sove 
i, toiletsager, spisegrej (tallerken, kop, bestik, viskestykke), to par vanter, 
buff/halsedisse, to huer (en til dagen og en til natten VIGTIGT), VARM sovepose + 
evt. tæppe/dyne til at lægge over, liggeunderlag, overtøj efter vejret, lommelygte og 
reglementeret uniform. I må meget gerne medbringe snittekniv, økse og 
lign. Mobiltelefoner må kun medbringes efter aftale med Tine. 
 
Derudover skal I pakke en taske med svømmetøj + håndklæde! 
(nej, vi skal IKKE vinterbade…) 
 
Turen slutter kl. 13.00 søndag d. 30. januar på et hemmeligt sted! 
 
Spejderhilsner 
Lederne 
 

 
 

Tilmelding sker ved indbetaling af 100 kr. på mobilepay til 22736691 
senest d. 24. januar.  

Vi har brug for et par forældre, der vil køre grej til shelterne og nogle til 
at hente os søndag kl. 13.00, ca. 18-20 km nord for Vordingborg.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Stald
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B8loft&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Bivuak
https://da.wikipedia.org/wiki/Spejderlejr

