KALVEHAVESPEJDERNE

ÅRGANG 6, APRIL 2014

GRUPPELØB
Kom og vær med til forårets sjoveste løb for hele gruppen, med poster der har forskellige sværhedsgrader
alt efter enhed og hvor vi skal have dine forældre til også at prøve et spejderløb med spejderopgaver.
Vi kæmper om patruljetrofæet og retten til at kalde sig Kalvehaves bedste familie/bande/patrulje
Sidste års vindere blev Rævene fra Juniortroppen
Dato:

Tirsdag d. 3. juni

Sted:

I Kalvehave, se kortet på næste side.

Pris:

5 kr. pr. næse, til dækning af saftevand og materialer,
betales når vi starter/slutter.
Tilmelding: Til en leder senest tirsdag d. 20. maj
Program for aftenen:
17.00
Vi mødes for enden af Strandvejen, ved det grønne område
Ca. 17.10 Løbet starter
Ca. 18.45 Løbet slutter og vi spiser aftensmad sammen i den gule stald på Kalvehave havn, imens tælles
der point
19.20
Præmieoverrækkelse
19.30
Tak for i aften
Medbring: Din mug eller en kop og aftensmad til dig og din familie. Vi skal være ude hele tiden, så tøj på
efter vejret. Tag gerne regntøjet med, bare for en sikkerheds skyld. Du skal have det hele i din spejdertaske eller anden lille rygsæk.
Til forældre: Vi laver det vi kalder forældrepatruljer, en forældrepatrulje består af 4-5 forældre. Små og
større søskende, som ikke er spejdere, er også velkomne i denne kategori. Selvom vi kalder det et ”løb”
løbes der ikke mellem posterne, så alle der kan gå et par kilometre kan være med. Vi håber, at I vil gribe
chancen for at være spejdere for en aften og se, hvad det er jeres børn går og laver hos os.
Vi glæder os til at se jer alle sammen, store som små.
Hilsen Lederne

Navn: ___________________________________

Afleveres senest 20. maj til
Marianne, Kirsten eller Julie

Skal med på gruppeløb: ja/nej

Enhed: familiespejd / bæver / ulv / junior / trop

Mine forældre kommer også: ja/nej

antal ____ heraf søskende ____
Forældres underskrift: _________________________________
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Sidste års top 3:
Rævene - Juniortrop
Det grønne guld - forældre
Rødderne - forældre

Top 3 for samarbejde:
Rævene - Junior
Rødderne - forældre
Viemoses helte - forældre

”Det grønne
område”

START

P
Sti til havnen,
ca. 600 m.

Rundkørslen
Den Gule
Stald

P
SLUT
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