Referat Mikro-Mini Divisionsturnering 2017
Dato: 9-10. juni 2017
Sted: Alexandra
Ringstedvej 3, Mørkøv
•

•
•
•
•
•
•
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•

Overnatning fra fredag til lørdag.
a. Mødes fredag aften kl. 18 og spiser med det samme
i. Maden er klar når de kommer (Evt. en gryderet – kødsovs, pasta og ris)
ii. Kl. 18:30 sættes telte op
iii. Kl. 20:00 Bålhygge og godnathistorie (Balder sørger for en historie)
iv. Kl. 20:30 i teltene
Teltplads bag huset
Lejrplads til juniorerne foran huset (Telte indgår ikke i pointgivingen for juniorerne)
Juniorerne kommer om lørdagen kl 10:00
Skrives på tilbagemeldingen på indbydelsen, at man skal melde tilbage hvor mange og hvor store
telte grupperne har med.
Indbydelsen skal ud senest uge 16. (Diana laver indbydelsen)
Sendes en skabelon til tilbagemeldingen, hvorpå man skal skrive hvor mange børn og voksene der
kommer, samt hvor mange mærker hver gruppe skal bruge.
- Samt om der er nogen med allergi
- Grupperne melder tilbage hvad de vil lave på posten
- Tilbagemelding senest i uge 20.
Hver gruppe har kage med til fælles kagebord
Lederhygge om aften når spejderne er lagt i seng

Stjerneløb
Grupper: Kong skjold (2), Hvidebæk (1), Alexandra (1), Esben snarre (2), Balder (2), Vipperød (2),
Skarridsø (1), Skovvejen (1) = 12 poster
Patruljer: 5,2,3,4,4,5,2,1 = 26
Tema: Astrid Lindgrens verden
Pipi langstrømpe - Balder
Emil fra Lønneberg - Alexandra
Alle vi børn i Bulderby - Skovenvejen
Karlsson på taget – Esbern snarre
Mio min mio - Hvidebæk
Brøderne Løvehjerte - Vipperød
Ronja røverdatter – Kong skjold
Vi tager stilling til om der skal være tyve og røvere når vi ved hvor mange vi har til at bemande posterne
På posterne
Vand, gulerødder/frugt
Hver post skal fortælle en kort historie som handler om den historie fra Astrids verden, som de har.
5 min. mellem hver post

20 min. på posten
Patruljerne skal melde til og fra (turnout)
Det er vigtigt at posterne overholder tiden.
Lørdag:
• Bagage er pakket inden morgenmaden.
• Kl. 08:00 Morgenmad og madpakke smørning
• Kl. 09:00 Divisionsturnering starter
• Kl. 12:00 Frokost
• Kl. 12:30 Divisionsturnering forsat
• Kl. 14:30 Divisionsturnering slut (Kage og saft)
• Kl. 15:00 Præmieoverækning
o Alle 3. pladser trækkes frem og får Proptrækker bravo
o Alle 2. pladser trækkes frem og får et stavebravo
o Alle 1. pladser trælles frem og får tjikkerlikker
o Samlede 1. plads trækkes frem og får tjikkerlikker
• Kl. 15:30 Afhenting
Indkøb
Pia handler til mad
Diana skriver indkøbsseddel
Næste planlægningsmøde
Den 23.05.2017 Kl. 19:30 i Mørkøv (Hos Alexandra)

Forslag til Junior divisionsturnering 2017
Dato: 10-11. juni 2017
Sted: Alexandra
Ringstedvej 3, Mørkøv
Madlaving:
Bålmad, a la det som der blev lavet på udddannelsesmarked 20.-23. januar (Mørbrad eller rosebeef)
Løb
1 post pr. gruppe (selvvalgt)
Lørdag:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kl. 10:00 Juniorne møder
Kl. 10:00-12:00 Lejrbygning med sadelmager besnøring, samt drejebesnøring(se billeder)
Kl. 12:00-12:30 Fælles frokost
Kl. 12:30-14:30 Løb (4 poster)
Kl. 14:30-15:00 Kage sammen med mikro-minierne
Kl. 15:00-16:00 Løb (4 poster)
Kl. 16:00-19:00 Madlavning
Kl. 20:00 Lejrbål
Natløb? Eller seng kl 22:00
Lederhygge

Søndag:
• Kl. 08:00 Morgen (bagage skal være pakket)
• Kl. 09:00-10:00 Lejrnedpakning
• Kl. 10:00 Præmieoverrækkelse
• Kl. 10:30 Afhentning

Eventuelt
Hvis nogle grupper mangler mærker fra tidligere divisionsarrangementer kan de kontakte Diana, hun har en
masse mærker liggende og kan tage dem med den 3. feb. til divisionslederhygge
Stor efterspørgelse på fanebære kursus igen.
Kommer til Marts (Så man kan nå at få det inden konfirmationerne)
Datoer kommer med en opdateret divisionskalender i løbet af denne uge.
Mulighed for gratis rafter
Skal skoves, man skal melde sig til Diana, hvis man er interesseret i at få nogle og er villig til at hjælpe.

