
Hej tropsspejder!

Hvor er det fedt, at du sammen med 61 andre har tilmeldt dig Lyx TropsBootcamp 2022. Selvom det er et
helt nyt kursus, har teamet lavet både kurser for tropsspejdere og tropsledere siden 2013. Dette
deltagerbrev består af en lang række informationer til dig, så læs det både nu og igen inden du drager mod
Colleruphus d. 1. april.

Info om kurset:
● På kurset deltager I sammen som trop. Du følger programmet for spejdere, mens lederne følger et

program for ledere for hver især at få inspiration, gejst og nye færdigheder. I vil løbende mødes for at
deltage i fælles aktiviteter.

● Kurset foregår udendørs både program og overnatning. Overnatning foregår i troppens egne telte.
● Mad under kurset: Der bliver lavet mad til jer :) Første måltid på kurset er morgenmad lørdag

morgen. Sidste måltid på kurset er frokost søndag. Har I brug for en madpakke til hjemturen, så kan
vi sagtens finde ud af det, bare husk at skrive det til kursuslederne forud for kurset.

● Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på kurset.
● Kurset er fuldt booket. Vi bliver 62 deltagere, heraf er 46 spejdere og 16 ledere. Deltagerne kommer

fra otte grupper i otte divisioner.
● Da det er et kursus, får man udleveret kursusbevis, hvis man deltager i hele kurset. Det er således

ikke muligt at ankomme senere eller tage hjem før kurset er afsluttet.

Forberedelse:
● Husk madpakke til aftensmad fredag aften.
● Husk at fortælle os om allergier, hvis I ikke allerede har registreret det ved tilmeldingen.
● Merchandise! Se hvad I kan få af lækkert Lyx merchandise på shop.lyx.dk. Kan I ikke vente, så kan I

bestille og betale allerede nu og få det udleveret fredag aften på kurset. Der bliver også mulighed for
at købe merchandise med MobilePay under kurset.

Praktisk:
● Kurset afholdes på Colleruphus, Høje Sandbjergvej 11 D, 2840 Holte fra 1. til 3. april.
● Hvis I ønsker at afmelde jer inden d. 18. marts, skal I kontakte kursus@korpskontoret.dk. Afbud

herefter meldes til kursuslederne Ida eller Mathias (telefonnumre nederst i brevet). Se desuden de
generelle afbudsregler her. Husk også at aftale det med dine egne ledere.

https://shop.lyx.dk/
mailto:kursus@korpskontoret.dk
https://medlem.dds.dk/event/id/28686/register
https://medlem.dds.dk/event/id/28686/register


Fredag

17:30 Ankomst og opsætning af telte

19:30 Opstart og ud på løb

21:30 Snacks

22:00 Godnat

Lørdag

6:45 Vækning

7:00 Morgenmad

7:45 Morgensamling

8:00 Learning by Doing

11:00 Lær de andre spejdere at kende

12:00 Frokost

13:00 Få ideer til dine patruljemøder

15:00 WOW

18:00 Aftensmad

19:00 Blå time

20:30 Lejrbål

Søndag

7:15 Vækning

7:45 Morgensamling

8:00 Morgenmad

09:00 Planlæg fede aktiviteter til patruljen

10:30 Telte pakkes ned

11:30 Frokost

12:30 Selvrefleksion

14:00 Farvel og tak



Politikker:
● Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller ryge på kurset, jf. korpsets alkoholpolitik og rygepolitik.
● Vi forventer ikke, at der vil ske nogle ændringer ift. Corona-restriktionerne, men vi følger naturligvis

gældende retningslinier – se desuden DDS’ anbefalinger om forholdsregler her:
dds.dk/artikel/anbefalinger-for-spejdermoder-under-covid-19.

Er der noget du ikke fik svar på, skal du endelig bare besvare denne mail, eller kontakte kursuslederne Ida
og Mathias. Vi vil også løbende tilføje svar på jeres spørgsmål under vores FAQ på bootcamp.lyx.dk/#faq.

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer den 1. april på Colleruphus

Spejderhilsner

Ida Kirknel
+45 28 29 72 06

Mathias Madsen
+45 42 36 43 21

Læs mere om Team Lyx på lyx.dk

https://dds.dk/sites/default/files/2017-09/Alkoholpolitik%20-%202017.pdf
https://dds.dk/sites/default/files/2017-09/Rygepolitik%20-%202017.pdf
https://dds.dk/artikel/anbefalinger-for-spejdermoder-under-covid-19
https://bootcamp.lyx.dk/#faq
https://www.lyx.dk/

