Juniordivisionsturnering –
Lederinformation
Alle ledere er velkomne på Gurredam fra kl. 18:00 fredag. Vi har Hovedkvarter i Annekset. Ledere
medbringer selv kød til fælles grill. Divi-teamet står for tilbehør.
Der vil være frokost til alle ledere lørdag.
Patruljekasseoversigt:
-

To skåle
2 gryder
Smørrelse til gryder (aluminiumsgryder til bål)
2 spækbrædder
2 grydeskeer
2 knive
Kartoffelskræller
Sigte
Rivejern
Opvaskebalje og børste
Håndsæbe
Opvaskemiddel
Håndsprit
Sav
Økse
Skovl
Rens let
Skeer til dommersmagning
Sorte sække
Tændstikker (Hjælpemidler er ikke tilladt)
Målebærer
Vanddunk
Køkkenrulle

Der ud over skal i medbringe 2 mælkekasser pr. patrulje
HUSK TELT, der er kun plads til et telt pr. patrulje!

Disciplinerne lyder som følgende:
Lejropbygning (lejrorden, bålplads, brændeskjul, spisebord og teltopslåning). Vi sender et separat
dokument ud, som beskriver de enkelte discipliner, og hvordan de bedømmes. I må meget gerne
dele dette med jeres spejdere, så I har mulighed for at øve jer på det op til turneringen.

Vi sørger for, at der er 3-slået sisal til lejrbygning. (OBS! Hvem?!)
Vi har 3 delopgaver, hvor vi prioriterer, at det skal være til lege og derfor ikke en del af
pointgivningen (Nabo-patrulje quiz, kryds åen stafet og (Førstehjælp))
Tilmelding foregår på oresunddivision.dk via Medlemsservice – hver gruppe tilmelder samlet. Vi
ser helst, at patruljerne ikke overstiger 6 spejdere – det er i sidste ende op til den enkelte leder, der
kender spejderne, der ved, hvordan det bedst kan fordeles (f.eks. ved en tilmelding på 7/8 spejdere).
Seneste frist for tilmelding er onsdag d. 1. juni.
OBS: I forbindelse med pointafgivning, vil det for ledere være i orden at vejlede og coache jeres
spejdere, men det vil påvirke pointene, hvis lederen hjælper i aktiviteten – altså; Talks but no hands.

Program og tider:
Lørdag
Tidspunkt Hvad
9.30

Ankomst

9.45

Samling

12-13

Ansvarlig

OBS punkter

(Amøbe)

Lejrplads opbygning del Nabopatruljequiz - Trine
1
Kryds åen - Phillip

2 mellemopgaver

Frokost

medbragt madpakke

Lejrplads opbygning del 1 Hjælp - Phillip
2

1 mellemopgave (1.
hjælp)

15.00

Frugt/kage

16.00

Deadline for lejrplads
opbygning

16.00

Madlavning

18-19

Bedømmelse af mad

20.30

Lejrbål

21.30

Børste bisser

22.00

Ro i lejren

Charlotte og Trine

Indkøb og opskrift: (Amøbe)
og Phillip

Phillip og Stine

Ristaffel + opskrifter

Søndag
Tidspunkt Hvad
7.00

Stå op

7.30

Havregrøds-dyst
+ alm. morgenmad (brød og
andet)

Ansvarlig

OBS punkter

Phillip og Trine

OBS! Twist kontakter
mikro/mini divi-ansvarlig ift.
køkken og vand

Pakke lejr sammen
10.30

Samling præmieoverrækkelse +
evaluering

11.00

Afhentning

Trine husker
præmier + turnout

