SPEJDERMARCH
For Ulve og Juniorspejdere
Pinselørdag, den 22. maj 2021
Til alle Ulve og Juniorer i 1. Rønne Trop & Flok.
Den årlige Spejdermarch for alle spejdere på Bornholm er i år aflyst pga.
Corona, men det skal jo ikke afholde os fra at gå 10 – 20 elle 30 km og få et
flot mærke på vores uniform.
Man vælger selv, hvor langt man vil gå.
Hvis man vil gå 20 ELLER 30 km, starter man ved Bornholms Velkomstcenter,
Nordre Kystvej 3, Rønne (overfor Kvickly) klokken 07.50. Slutpunktet for 20
km er Vang Havn – og 30 km P-plads ved Sandlinien (Sandvig)
Hvis man vil gå 10 km, starter man ved Hasle Vandrerhjem/Hasle Fælled
klokken 09.50. Slutpunktet er Vang Havn.
Forældre skal aflevere spejderen ved startsted og vil blive ringet op om
afhentning, når spejderen er i mål eller af anden grund bedes hentet.
Turen er gratis.
Spejderen skal medbringe: Madpakke/snacks til hele turen – fyldt drikkedunk
– krus – fornuftigt tøj efter vejret – ingen penge, men du må godt tage din
mobiltelefon med.
Vi sørger for opfyldning af drikkedunk undervejs på turen på vandposter, hvor
man også skal bruge sit krus.
Der går ledere med på hele turen.
Dette er VIGTIGT!: Vi skal nok sørge for at have styr på spejderne – hvordan
de klarer turen og hvor langt, de er kommet! DERFOR må forældre IKKE samle
spejder/spejdere op – uden at det er aftalt med en leder!
Tilmelding på nedenstående blanket senest mandag, den 17 maj.
Tilmeldingen mailes til: hanne.hueg@gmail.com Man kan IKKE tilmelde sig pr.
tlf. SMS Messenger m.v.!
Hvis man har spørgsmål om turen, så kontakt lederne hos Ulve eller Juniorer.
På turen kan man komme i kontakt med Hanne på 2122 1055.
Med spejderhilsen fra Ulve- og Juniorlederne

Jeg hedder:________________________________

Og jeg vil gerne gå
10 KM_____

20 KM_____

30 KM_____

Når jeg skal hentes, skal der ringes på:

Kontaktperson den 22. maj er:

_______________________________________________________________

