
KANGERLUSSUAQ –
SØNDRE STRØMFJORD
2020

1.RISSKOV SPEJDERTUR TIL GRØNLAND

TUREN GÅR HERTIL



HVEM, HVORNÅR, 
HVORDAN, HVORFOR

• Målgruppe:  Trop og Seniorspejder samt 
Ledere & ressourcepersoner  ca. 35 
personer

• Dato: Efterårsferien 2020, Afrejse og 
hjemkomst i Risskov med bus/tog til og fra 
Kastrup lufthavn

• Fly fra Kastrup til Kangerlussuaq ca. 4 timer.

• 9 fulde rejsedage

• Sætte spejderlivet i perspektiv. Fra teori til 
praksis

• Fastholde drengene når de rykker op fra 
ulve



GREJ OG MAD: 

• Alt indkøbes og pakkes i 
Risskov og sendes i forvejen 
med skib fra Aarhus / 
Aalborg til Kangerlussuaq



NØDVENDIGT UDSTYR

• Varm dunsovepose - 25

• Stærkt isolerende liggeunderlag
• Uld Uld Uld  (sweater, strømper, langt 

undertøj) 

• Almindelig anorak, gerne med pelskrave
• Hue og handsker/ uldvanter

• Ordentligt spejdergear – bukser, jakke 
etc. (fjellræv el.lign.)

• Korrekt rygsæk

• Personligt grej



OVERNATNING 

• Bo i fjeldtelte og Lavu

• I tilfælde af dårligt vejr, har vi 
mulighed for at overnatte på den 
lokale skole



TEMAER

• Dansk / grønlandsk historie 

• Kultur / udveksling med skoleklasse

• Geografi

• Klimaforandringer & Biologi

• Geologi

• Samfundsarbejde – lokalt 
bidragende

• Nak & æd

• Gå på rov; bær, kvaner, svampe



AKTIVITETER

• 3 dages vandretur hjem fra Indlandsis https://www.youtube.com/watch?v=ER1dmLBdW9g
• Kelle Ville forskningscenter i Nord lys
• Biologi, indsamle prøver mm. til forskning
• Geologi, rubin jagt
• Jagt & fiskeri
• Museumsbesøg
• Kulturudveksling
• Samfundsarbejde

https://www.youtube.com/watch?v=ER1dmLBdW9g


SPEJDER KOMPETENCER & TRÆNING

• Basal sikkerhed og nødprocedyre, kurser fra tidligere Sirius mand (Michael Anthonius) 
og bjergbestiger (Jacob Bach)

• Første hjælp

• Navigation

• Hypertermi/ øvelser, selvhjælp, sundhedsstation i Kangerlussuaq

• Gåture med rygsæk

• Faste ruter

• Tørfode over et vandløb etc.



BUDGET
Grønland 2020 budget for 35 personer

Rejse omkostninger:

pr. billet Aarhus -
Kangerlussuaq 
6400 35x6400 224000

Transport:
Flixbus 8000 til 
KBH. T/R Turistbus 18750 DSB 21000 8000

Leje af bil i 
Grønland 5000

Transport til 
Indlandsisen

Stor bus en 
vejsbillet 5400

Mad: ca.2.000
Frysetørret mad ca 
60 pr pers pr dag 35x2000 70000

Grej: telte 25000 Trangia 9500 Gas 1200 35700

Egenbetaling 5000 35x5000 -175000

Total 173100



Næste skridt

Kickoff møde tirsdag d.26 marts kl. 19-21.

Dagsorden:

- Commitment, principper
- Budget, egenbetaling, depositum
- Potentielle indtjeningskilder
- Fælles indkøb af grej
- Evt.



HJÆLP TIL 
FONDE 
SØGNING


