DET DANSKE SPEJDERKORPS

VESTJYDSKE DIVISION

Hvad siger stjernerne?
Vinter-hike for tropsspejderne i Vestjydske Division.
Måske har du som barn fået oplæst at Rasmus Klump sejlede efter stjerne – vi skal ikke sejle og vinter-hiken
foregår i dagstimerne, så ledestjernerne findes på Woop. Har I i jeres trop ikke afprøvet Woop-app’en endnu,
kan I jo sagtens nå at få Woop-app’en installeret og afprøvet før vinter-hiken.
Vinter-hiken starter lørdag d. 15. januar kl. 10.30 og afsluttes søndag d. 16. januar kl. 11.00
Mødested: Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb.
Du må pakke din rygsæk med det, du skal bruge til turen (pak kun i 1 rygsæk, så dine hænder er frie). På tropsmødet i uge 2 har dine ledere mulighed for evt af give dispensation til at noget af din bagage bliver kørt til
overnatningsstedet – dispensationen afhænger af din alder mv.
På vinter-hiken kommer du i patrulje med 1 eller 2 andre fra din gruppe samt spejdere fra 1-2 andre grupper.
Vinter-hiken har et point-systemet, som gradueres iht tropsspejdernes alder i den patrulje du er i. Længden på
vinter-hiken varierer også iht. alder (mellem 6-7 til 10 km). Men det er ikke en hemmelighed at her ser vi også
på, om vi synes, at dispensationerne for at gå med alt sit eget bagage kommer i spil.
Vi skal overnatte indendørs, men ønsker du at sove i bivuak udenfor kan du aftale det med din leder, da
gruppen selv skal medbringe materialer til dette.
HUSK: nu er I jo ikke minier, så vi behøver ikke minde jer om at fodtøjet og tøjet skal være varmet og iht vejret.
Madpakke/frokost, drikkevarer
(her max 1 sodavand 0,5l), pose slik, nødder, rosiner mv for max 20,- kr., lommelygte, spisegrej mv.
Pris kr. 125,Tilmelding og betaling senest d. 15. december
Vi glæder os til vi ses på vinter-hiken: Hvad siger stjernerne?
Mange spejderhilsner
Lederne i Vestjyske Division (dvs at dine ledere er med på hiken)

