
Battle of Normandy 

Kære rekrut.  

Din ansøgning er modtaget og vi bekræfter hermed din optagelse. 
Du bedes mønstre på Svend Åges mark onsdag d 28-03-2018 kl. 16:30 til officel indskrivning. 
Vi anbefaler, at du allerede nu påbegynder din træning, da tempoet bliver højt og din fysik vil blive testet 
under forløbet. 
Til kurset bedes følgende pakkeliste følges nøje. Der vil blive foretaget kontrol af bagage ved ankomst. 
 

Udstyr 

 Sovepose 

 Evt. lagenpose 

 Liggeunderlag 

 Kniv eller multitool 

 Lygte eller pandelampe 

 Spisegrej + viskestykke 

 Håndklæde 

 Drikkeflaske og/eller drikkesystem 

 Toiletgrej 

 Lille notesblok og skrivegrej 

 Evt. powerbank til opladning af telefon 

 Evt. vandtæt pose til telefon 

Tøj 

 Sokker (uld eller syntetiske, sokker af bomuld medbringes ikke da de suger fugt og giver vabler.) 

 Solidt, gerne vandtæt, vandrefodtøj 

 Undertøj 

 Langt undertøj 

 T-shirts (Max 6 stk.) 

 Mellemlag til overkroppen (fleecetrøje, tyk uldtrøje eller lignende. Undgå gerne bomuld.) (Max 3 stk) 

 Bukser egnet til friluftsbrug (Max 3 par) 

 Skaltøj/regntøj (bukser og jakke) 

 Hue, handsker og halstørklæde/halsrør 

 Idrætstøj til udendørs brug 

 Løbesko 

Diverse 

 Underskrevet svømme- og klatretilladelse 

 Madpakke til første aften 

 Evt. penge til gruppebillede, t-shirt og tut 

 Personlig medicin 

 Et styk lille syltetøjsglas el. lignende, skal kunne indeholde et fyrfadslys 

 5 sokkepaintballs (gamle sokker fyldt op med mel og lukket med knude) 

 Personlige genstande såsom mobiltelefon, armbåndsur, diverse friluftsgrej mm. må medbringes. 

Alt pakkes vandtæt, dvs. i plasticposer eller drybags, i en vandrerygsæk med hoftebælte. Tænk over hvor 

meget du pakker, da du på alle tidspunkter selv skal transportere din bagage. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til dine instruktører. 

Mette Freiberg mettefreiberg@gmail.com 26 82 60 08 

Anders Bach  bach_1987@hotmail.com 22 63 58 75 

Camilla Gottlieb Camilla_gottlieb@hotmail.com 42 19 66 74  
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