
                                                                                                                 
 

Kære ledere i Vest-Vendsyssel Distrikt 

Det er hermed en fornøjelse at kunne fremsende invitationen til Distriktsturnering for bævere og ulve i Vest-

Vendsyssel Distrikts den 2. oktober 2021 ved Skovhuset i Rakkeby.  

Håber I vil være behjælpelige med at sende invitationen videre til gruppens bæver- og ulveledere. 

Invitationen er vedhæftet, så I har mulighed for at tilpasse den til jeres gruppe. 

Ankomst:     Kom i god tid da der er ca. 600 m fra parkeringsplads til Skovhuset 

Når I ankommer til Skovhuset i Rakkeby, sender I en voksen hen til stabsbordet, hvor I får udleveret mærker, 

holdnumre til jeres familier/bander med kort over området. 

Familier og bander stiller sig ved skilt hvor gruppens navn er påført.  

Postmandskabet får udleveret postbeskrivelse med kort over området og materialer. 

Postbemanding sørger selv for at medbringe madpakke/kaffe/the til sig selv under løbet. Der vil blive lavet 

kaffe/the/saft og noget spiseligt til alle til om eftermiddagen. 

Dagsplan 

Kl. 8.45  Parkering skal ske ved grønne område, Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring og derfra er der ca. 600 m 

til  Skovhuset, Rakkebyvej 256, 9800 Hjørring. (følg skiltene) 

Kl. 9.00:  Ankomst og registrering ved Skovhuset 

Kl. 9.10:  Fælles optakt til løbet  

Kl. 9.20: Gå til posterne 

Kl. 9.30:  Opstart af løbet på de enkelte poster. Der gives point for opgavens udførelse samt samarbejde. 

Kl. 11.30:  Frokost på posterne 

Kl. 12.00:  Løbet fortsætter 

Kl. 13.40:  Kaffe/The/saft og noget spiseligt, mens der tælles point sammen, samt en kort andagt 

Kl. 14.10 Dagens resultater  

Kl. 14.30 Tak for i dag 

Løbet 

Kl. 9.10 er der fælles optakt til løbet. 

Selve løbet sættes i gang og første hold på posten starter kl. 9.30. 

Der er præcis 30 min. til hver post inkl. gå tid mellem posterne – det er vigtigt at I ikke sender holdene videre før 

der er gået 30 minutter, da der ellers nemt kan komme flaskehalsproblemer. Dvs. 1. post starter kl. 9.30, 2. post 

kl. 10.00, 3. post kl. 10.30 … osv.  

Sidste post starter kl. 13.00 og kl.13.20 går alle tilbage til startpladsen. 

Hvert hold får point for opgavens udførelse og samarbejde. (I samarbejde indgår også klarmelding og opførsel) 



                                                                                                                 
 

Vi skal have en tilmelding fra jer senest den 10. september    

udfyld nedenstående skema og send på mail eller som billede (mms) til  

Helle K. Rasmussen, Bistrup Gruppe på tlf. 28263630 (mms) eller mail: helleogbennyrasmussen@gmail.com 

og det er meget vigtigt at I oplyser følgende: 

Gruppens navn  

Antal bævere  

Antal bæverfamilier á ca. 4 – 5 bævere  

Antal ulve  

Antal ulvebander á 4-5 ulve  

Antal ledere  

Antal personer som kan hjælpe med at bemande 
poster  

 

Antal mærker i alt til vores gruppe  

Kontakt person: mail og mobilnummer  

Betaling 30 kr. pr. barn Betaling skal ske senest den 10/9 til konto  
Reg.nr.9001 konto nr. 4568314730 
Husk at skrive gruppens navn 

 

Hvis I får eftertilmeldinger/ændringer i antal deltagere, må I meget gerne maile til os, så får I en tilbagemelding 

så hurtigt som muligt om det kan lade sig gøre. 

Vi vil jo gerne have mærker osv. til alle deltagere       

 

Vi glæder os til en dejlig dag med en masse glade spejdere. 

Spejderhilsner fra lederne i Rakkeby og Bistrup Gruppe. 

mailto:helleogbennyrasmussen@gmail.com

