
 

KÆRE KURSIST! 
Vi er super glade for at fortælle dig, at du skal af sted på PLan Plex i år! 

Vi er et ekstremt spændt team, der glæder os til at give dig og de andre 53 kursister en kæmpe 

oplevelse i efterårsferien. 

Når man skal af sted på PLan (om det så er første, anden eller tredje gang) kan man godt være 

rigtig spændt og måske en smule nervøs. Her følger lidt informationer, som er gode at have læst 

godt igennem inden ugen. 

 

HVOR OG HVORNÅR 
Vi kvaster (hvorfor vi hedder sådan, får du at se på ugen) står parate til at tage imod dig på 

Espergærde Station søndag d. 16. oktober 2016 kl. 13:00. Husk at have spist frokost, når du 

ankommer. Det passer med toget som kommer til stationen kl. 12:50. 

Efter en uge med gak og løjer slutter vi igen på Espergærde Station, lørdag d. 22. oktober 2016 kl. 

14:00. Vi sørger for at du kan nå at komme med toget der afgår kl. 14:09 mod København. 

Vi vedlægger en deltagerliste, hvor du kan se, hvem der ellers skal af sted. Tjek evt., om der er 

nogen, du kan arrangere fælles kørsel med. 

 

BESØG, POST OG MOBILER 
Vi har planlagt en uge spækket med spændende og lærerige aktiviteter, så der vil ikke blive tid til 

besøg hjemmefra. Til gengæld kan du modtage post på følgende adresse: 

Gurredam Spejdercenter, Gurrevej 322, 3000 Helsingør 

Du må gerne tage din mobiltelefon med, og på nogle aktiviteter kan det være en fordel at have sin 

egen smartphone med. Vi forventer ikke du selv har en telefon med og du skal huske at det er på 

eget ansvar at tage den med. Opladning af telefoner under kurset er muligt, men det kan kun 

gøres et ulåst sted. Vi ønsker ikke, at mobiltelefoner forstyrrer aktiviteterne, så du vil ikke have tid 

til at powerSMS’e til vennerne eller mor og far i løbet af dagen. 

 

VÆRDIGENSTANDE 
Der vil være mulighed for at få opbevaret mobiltelefon, togbiletter osv., så det ikke forsvinder i 

teltet. I så fald skal du aflevere det ved ankomsten og du får det udleveret igen ved afslutningen af 

kurset. 

 



 

MERCHANDISE 
Du får et PLan 2016-mærke sidst på ugen sammen med kursusbeviset. 

Hvis du ønsker at få et PLan Plex mærke med hjem koster dette 15 kr. Hvis man ønsker flere kan 

dette også bestilles. 

Det vil være muligt at få et kursusbillede med hjem fra PLan Plex, dette koster 15 kr. 

Vil du bestille en T-shirt så koster denne 140 kr.  

For at bestille alle disse ting, klikker du ind på denne hjemmeside: http://planplex.dk/77-2/  

Når du har udfyldt formen, overfører du det beløb, som du skal betale enten via netbank, 

Mobilepay eller Swipp. 

Bestilling og betaling foregår inden kursets start, senest d. 2 oktober. Der skal betales på én af 

følgende måder: 

Bank konto: Reg.nr.: 7836, kontonr.: 0001261122 (Skriv kursistens navn ved betaling) 

Mobilepay: 31 70 34 78 (Skriv kursistens navn i tekstfeltet) 

Swipp: 31 70 34 78 (Skriv kursistens navn i tekstfeltet) 

 

BILLEDER, HJEMMESIDE OG FACEBOOK: 
Vi tager et hav af billeder i løbet af ugen, og de vil løbende blive lagt ud på vores Facebookside 

(http://facebook.dk/planplex) og Instagram (http://instagram.com/plan.plex)  

Du kan desuden følge nedtællingen til PLan sammen med de andre kursister, hvis du tilmelder dig 

gruppen inde på Facebook (https://www.facebook.com/groups/166311983779092/) 

 

SHORTY-/SKIRTY-/VIKING-MÆRKE 
Hvis du ønsker at gå i shorts/nederdel under kurset, så skal du huske at det for din egen skyld kan 

være uforsvarligt ikke at have lange bukser på. Derfor skal du medbringe lange bukser på kurset, 

men vi vil ikke kræve du går i dem medmindre det bliver nødvendigt. 

Hvis du er ved at tage et bestemt mærke, så siger reglerne for Shorty-/Skirty-/Viking-mærket at 

man godt må gå med lange bukser hvis ens ledere kræver det. Derfor er dette ikke en grund til at 

lade de lange bukser blive derhjemme. 

 

ANDET 
• Der vil ikke være mulighed for at købe slik under kurset 

• Alt bagage skal du selv kunne transportere omkring 15 kilometer 

• Alle former for alkohol og cigaretter er ikke tilladt og medfører hjemsendelse 

 

 

http://planplex.dk/77-2/
http://facebook.dk/planplex
http://instagram.com/plan.plex
https://www.facebook.com/groups/166311983779092/


 

PAKKELISTE 
Husk varmt tøj – vi skal være udendørs hele ugen, og det er koldt i efteråret! Her er der en 

pakkeliste med de ting vi forventer du som minimum medbringer: 

Udstyr 

• Uniform og sangbog 

• Kuglepen og blok 

• Limstift 

• Kniv (dolk eller multitool) 

• Kompas 

• 2 refleksbånd (reflekser til at sætte om ben/arme) 

• Sovepose og evt. lagenpose (husk der kan være minus grader i efterårsferien) 

• Liggeunderlag 

• Spisegrej (bestik, tallerken, mug/kop, drikkeflaske og viskestykke) 

• Toiletgrej (tandbørste, tandpasta, håndklæde, sæbe og shampoo) 

• Lygte evt. pandelampe (det er mørkt i oktober) 

• Kan medbringes hvis du ønsker: Telefon og oplader 

Tøj 

• Vind- og vandtæt yderbeklædning (regntøj) 

• En varm trøje 

• Undertøj, inkl. skiundertøj/lange underbukser 

• Sokker (gerne af uld eller lignende) 

• Hue og vanter 

• Gode sko (gerne vandtætte) 

• Nok skiftetøj til at kunne skifte det hele én gang (1-2 par lange bukser og t-shirts nok til 

at kunne skifte hver 2-3 dag) 

o Gerne friluftsbukser (cowboybukser bliver kolde og tunge, og tørrer langsomt når 

de bliver våde) 

o Husk du skal have minimum 1 par lange bukser med 

• Et ekstra sæt tøj der gerne må blive meget beskidt og som du ikke skal bruge resten af 

kurset (fx noget gammelt tøj) 

 

KONTAKT INDEN KURSET 
Hvis du har spørgsmål inden kurset, er du velkommen til at skrive til ksl@planplex.dk, så vil vi 

svare hurtigst muligt. Du er også velkommen til at skrive spørgsmål i Facebook-gruppen. 

 

Vi glæder os vildt meget til at møde dig og give dig en uforglemmelig efterårsferie! 

Masser af spejderhilsner 

Mads & Johan (kursusledere på PLan Plex) – og resten af kvasterne selvfølgelig. 


