
Lederinformation til Distriktsturnering d. 6. oktober 2018. 

 

Det er en stor glæde at kunne invitere jer til Saltum for at deltage i Distriktsturnering for bævere og ulve. 

Vi mødes ved Nols Sø, Nolsvej, 9493 Saltum, hvor der er indtjekning fra kl. 9.00. I skal melde jeres ankomst, 

angive evt. rettelser i forhold til tilmelding. I får udleveret mærker (der er mærker til alle betalende) og 

holdkort, og oplysning om, hvilken post I skal hjælpe på. 

Selve arrangementet starter kl. 9.30.  Der vil være en lille kort intro inden vi fordeler os på alle posterne. 

Posterne vil være bemandet med en, som kender posten. Derudover skal vi bruge jer ledere og forældre 

som hjælpere på posterne. Da der jo er et stykke vej til Saltum, kunne I jo prøve at overtale forældre, som 

vil køre, til at blive hele dagen og hjælpe med en post, og samtidig opleve en masse glade børn. 

Der er frokostpause på posterne fra 11.30 til 12.00. Alle skal derfor have mad og drikke med på turen.  

Posterne lukker kl. 14.00. Det vil sige holdet kan senest gå i gang med en post 13.50. Der vil være saft og 

lidt spiseligt, når man kommer tilbage til startområdet.  

Kl. 14.15 er der en kort andagt, og kl. 14.30 udløses spændingen om, hvem der har vundet løbet.  

Vi vil bede jer om, at informere grundigt omkring parkering ved Saltum Skole, idet der kan opstå farlige 

situationer, hvis bilerne kører helt ned til søen. 

Selve ruten til løbet er meget let. Ruten er afmærket, så det er meget let at finde rundt. Ulve vil sagtens 

kunne finde rundt alene. Vi forventer, at hvis en leder følges med bæverne/ulvene er det kun for 

tryghedens skyld, og lederen forholder sig helt passiv i forhold til løsning af opgaver. Der vil blive givet point 

for både samarbejde/opførsel og løsning af opgave. 

Medfølgende indbydelse er ikke lavet helt færdig. Der er mulighed for, at I kan tilpasse den netop jeres 

gruppe.  

Vi skal have en tilmelding fra jer senest mandag d. 17. september. Vi skal vide: 

Antal af bævere og antal hold 

Antal af ulve og antal hold 

Antal ledere og hvor mange der kan hjælpe på posterne 

Kontaktperson, e-mail og mobilnummer – gerne et der kan anvendes på dagen. 

Disse oplysninger skal sendes til: 

Susanne Rævdal på e-mail: susanne@spejdernet.dk 

Betaling skal ske til konto: Reg.nr: 7370 kontonr: 1150218 – husk at angive gruppens navn. 

Med spejderhilsen  Saltum og Sct. Catharinae grupper 
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