
8 Punkt til en fantastisk tur med
søspejderne!

Denne liste er udarbejdet efter mange års erfaring med spejderture i 4. hvidovre
Søspejdergruppe. Listen er udtryk for de værdier og principper, vi mener, giver den
bedste tur for alle. Med håbet om god læselyst og en herlig tur med søspejder.

1) Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr hører ikke til på en søspejdertur!
Når vi er på tur med søspejderne, vil det til hver en tid være fællesskabet, turen og
de fælles oplevelser, der er i fokus. Derfor er der slet ikke brug for hverken gameboy,
mobiltelefon eller teknisk tingel tangel. Så lad al dette udstyr holde en velfortjent
pause, det vil til hver en tid være muligt at komme i kontakt med lederne på turen.
telefonnumrene står på tursedlen.

2) Husk at læse tursedlen grundigt!
Ofte har de forskellige ture nogle forskellige særheder, alt fra efter årstid og art. Det
vi oftest ser glemt, er det rigtigt, rigtigt varme tøj og regntøj (husk både regnjakke,
gummistøvler og regnbukser). Også håndklæde, viskestykke og badetøj er tit glemt.

3) Deltag i hele turen!
Vi ved, at der sker rigtig meget i de kære børns hverdag, weekend og ferier. Derfor
kan det være svært at nå det hele. Vi har ikke desto mindre set mange forsøg på det
igennem årene. Det er klart det bedste at deltage i hele weekenden/ugen, det
gælder både de børn og ledere der er på turen i forvejen og de børn, der hopper af
og på. Derfor opfordrer vi, jer forældre til at foretage prioritering så børnene kommer
med på hele turen. Hvis det er absolut umuligt at deltage på hele turen, så tag
kontakt til lederne og hør, om det vil være muligt at deltage kun noget af tiden.



4) Lav ikke på forhånd aftaler om hjemve!
For mange børn hænger det at være på spejdertur uløseligt sammen med at have
hjemve. Hjemve kommer oftest når børnene begynder at blive trætte om aftenen og
når den tid kommer, tager lederne bestik af situationen. Det er ikke verdens
undergang, at børnene har hjemve selvom de kan virke helt utrøstelige, når det står
på. I langt de fleste tilfælde går det over og de får en fantastisk tur. I andre tilfælde er
det så slemt, at lederne beslutter, at det er bedst at komme hjem. men oftest ender
hele historien ganske lykkeligt. Vi opfordrer til, blot at ønske jeres barn en rigtig god
tur. Hvis børnene bekymrer sig om hjemve inden afrejse. da fortæl dem, at de altid
kan gå til lederne hvis de er kede af det.

5) undgå luftmadras og oppusteligt liggeunderlag!
Vi har igennem årene set rigitg mange eksempler på børn, der medbringer
luftmadras og oppusteligt liggeunderlag. Historien ender næsten altid punkteret.
Derfor, medbring et godt gammeldags liggeunderlag, man ligger faktisk ganske
glimrende på dem, selvom de ser tynde ud.

6) Husk at tilmelde barnet i god tid!
Tilmeld på hjemmesiden i god tid, og hvis I har problemer, så få snakket med jeres
leder i god tid. Husk også at melde tilbage selvom barnet ikke kommer med på turen!
Lederne sætter altid stor pris på tidlige tilbagemeldinger, da vi gerne vil finde tid
mellem studier og arbejde til at planlægge den pågældende tur.

7) Pak til turen sammen med dit barn!
Det er altid en god ide at børn og forældrene pakker til turen sammen, så børnene
ved hvad de har med og hvor det ligger. Det giver børnene mere overskud på turen
og en dag vil de kunne pakke selv.

8) Tal gerne med lederne!
Selvom det kan virke kaotisk når vi står og skal afsted, er der ingen grund til at holde
sig tilbage med at tale med lederne. Vi er altid klar til at veksle en kommentar,
derudover er det muligt at ringe til lederne eller skrive en mail.


