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Sct. Georgs Gilderne inviterer til: 

 
 

Spejderløb for mini/mikro spejdere (6 – 10 år). 
 
 

Sted:  Gurredam Spejder center, v/ storhytten 
Dato:  15. september 2013 
Tid:  kl. 9.30 til ca. 15.30 

 

Tilmeldingen skal ske på mail: loebsudvalg@sct-georg-kronborg.dk  
eller til Peter Forsberg-Madsen på tlf. 26 23 27 86 efter 18.00. 
 
Tilmeldingen skal ske senest søndag d. 8. september 2013.  Senere tilmelding kan ikke 
accepteres p.g.a. planlægning. 

 
Ved tilmeldingen vil vi gerne have følgende informationer: 

 

 Trop 

 Patruljenavn for hver patrulje – eller find på et til dagen. 

 Antal børn i patruljen - min. 3 børn i en patrulje, ellers vil patruljer blive slået 
sammen på dagen 

 Om det er en Mikro eller Mini patrulje (6 til og med 8 år for de små, maks 10 år for 
de store) 

 Antal ledere i alt 

 Kontakt tlf. nr (gerne mobil-nummer, der er med på dagen) 
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Børnenes konkurrence inddeles således - og der er præmie til hver kategori: 

 
1. Konkurrence for mikro spejdere (6-8 år) 
2. Konkurrence for mini spejdere (Maks 10 år) 

  
Aldersgrænserne bedes overholdt for at sikre et retfærdigt løb – det er ikke fair over for de andre 
spejdere hvis de ikke kan konkurrere på lige fod. Hvis en patrulje er blandede mini/mikro deltager 
de som mini’er. 
 
Mikro spejderne må have 1 hjælper med rundt. Vi forventer at minierne selv går rundt på løbet.  
 
Husk:  

 Mad og drikke til frokosten kl. 12. Man spiser der hvor man er i løbet – find et rart sted 
derude. 

 Krus til at drikke af. 
 
VIGTIGT: Opgave før løbet: 
Der vil være ekstra point til de patruljer der klæder sig ud og gør noget ud af at ’falde’ ind i viking 
miljøet. Man kunne evt. lave udklædninger og ’våben’ op til løbet. Brug jere fantasi og gør dagen 
endnu sjovere. 
 
Hjælp til postmandskab: 
Hvis i har nogle friske forældre/ledere der gerne vil hjælpe til på selve dagen, så send os en mail. 
Vi kunne godt bruge lidt ekstra mandskab til at få det hele til at glide. Der vil være et lille møde 
nogle uger før løbet hvor det gennemgås. Dato p.t. ikke fastlagt. 
 
Afmelding:  
Hvis i, af en eller anden årsag, bliver forhindret, skal i melde afbud til ovenstående – også selv om 
det er samme dag. Ellers står vi og en masse spejdere og venter på nogen der ikke kommer. 
 
 

Mange Spejderhilsner, 
Løbsudvalget, Sct. Georgs Gilderne, Kronborg Distrikt. 
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Afsætnings/Parkerings instruks: 
 
 

Der er rigtig mange der deltager til løbet og Gurredams P-plads ved vejen er ikke 
så stor. Vi opfordrer derfor til også at benytte Gurredams alternative P-plads. Vi vil 
gøre opmærksom på at det er en græsplane, så pas på at i ikke kører fast hvis det har 
regnet meget. Kør IKKE ned til selve Gurredam – det er der ikke plads til. 
 
 

 
 


