Fastelavns-LØBET
Kære Trop og Senior.
Er du klar til en fed weekend, hvor du får mulighed for at udfordre din leder? Det tænkte jeg
nok. Weekenden er fyldt med strabadser for alle aldre.
Du skal huske en fin udklædning, og trop/senior har temaet “camouflage”.
Derudover skal du medbringe: Lommelygte, sovepose til udendørs brug, liggeunderlag, to
par gode sko (vandresko/støvler), spisegrej, viskestykke, varmt tøj efter vejret, ekstra
sokker, håndklæde, drikkedunk(e) med samlet volumen på mindst 1 liter og toilettaske,
mobiltelefon med oplader.
Alt sammen pakket ned i en rygsæk.
Fredag d. 15. marts kl. 20.00 ved Blokhuset vil løbet starte. Kom derfor i god tid, så du er
klar til første opgave. Det bliver smadder sjovt, og en smule uhyggeligt ☺.
Når I ankommer, vil I få udleveret et program over hele weekenden, samt en beskrivelse af
hvad der kommer til at ske. Lederne i Kjellerup Gruppe ved endnu ikke, hvad der skal ske.
Dette finder de også først ud af fredag kl 20.00. (Jeg kan love at det bliver sjovt!)
Søndag d. 17. marts kl. 10.00 ved Blokhuset vil vi afholde et gruppemøde, hvor vi
opfordrer alle forældre til at deltage. Tøndeslagning er ca. kl. 11.00, hvor dine søskende,
forældre og bedsteforældre er meget velkomne. Vi er færdige ved 12-tiden.
Der kan opstå situationer under weekenden, hvor der ønskes at have umyndige spejdere
med i private biler. Derfor skal sammen med tilmeldingen være en forældreunderskrift.
Ved kørsel med børn i privatbiler bør der foreligge en tilladelse fra forældrene. Børn under 135 cm
skal anvende godkendt sikkerhedsudstyr (fx barnestol, selepude), der passer til højde og vægt.
Sikkerhedsudstyr skal være godkendt med ECE 44-03, ECE 44-04 eller i-Size. Der må ikke være flere
personer i bilen, end der er seler til. Det er forbudt at placere en bagudvendt barnestol ved en aktiv
frontairbag.

Senest tilmelding er torsdag d. 28 februar 2019
Alle spørgsmål bedes henvendes direkte til Christian Østerballe, da han er hovedansvarlig på løbet og kender alle informationer.
TLF: 21 85 12 37
E-mail: christian@kjellerupspejderne.dk

Tilmelding via: https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/1185/register

