Referat fra planlægningsmøde til Divisionstræf 2017 Revideret

Fremmødte: Vipperød, Kong Skjold og Alexandra
Afbud: Esbern Snare og Skarridsø

Temaet for årets træf blev til et mysterium….
Hvor skal vi være:
Plan A: Pia – Alexandra forsøger at få fat i Hvidebæk om de kender et sted – Esbern Snare har desværre
meldt pas.
Plan B: Alexandra Spejderhytten i Mørkøv

Hvem:
Vi mangler tilsagn fra Følgende grupper om de planlægger at deltage i årets træf
Hvidebæk
Balder
Skovvejens Blå spejdere
Cort Adeler
Deadline for om man ønsker at deltage i årets træf er 20. september 2017
Jacob fra Vipperød laver indbydelsen som kommer ud i uge 39 til de grupper som har givet tilsagn. Pris pr.
Spejder kr. 50, ledere betaler Divisionen for, alle medbringer et styk brænde pr næse. Svarfristen er sat til
onsdag d. 25. oktober og næste planlægningsmøde er tirsdag d. 31. oktober 2017 kl 19:15 hos Alexandra
Spejderne i Mørkøv – Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv
Følgende er tilmeldt:
Vipperød 17 spejdere og 6 ledere - 3 patruljer
Kong Skjold 11 spejdere og 2 ledere - 2 patruljer
Skovvejens blå spejdere 12 spejdere og 3 ledere - 2 patruljer
Balder 17 spejdere og 3 ledere - 3 patruljer
Alexandra 6 spejdere og 2 ledere -1 patrulje
I alt 11 patruljer

Komplottet hedder

Kampen om de 7. opgaver – Find sporet på den røde tråd.
Vi satser på 7. poster og har lavet en ”overskrift” til hver. Indholdet tilrettelægges af den heldige vinder af
posten 
Alle poster skal kunne have 2 patruljer af gangen for det går op. Der laves patruljer i hver gruppe, ikke på
tværs i år. Hver post skal minimum tage 10 min og max 15.
L: Kodelæsning – Hemmelig skrift- Martin fra Kong Skjold har denne

Kong Skjold

A: Hvordan så skurken ud – Hukommelse og opmærksomheds øvelse

Balder

G: Puslespil – Hvad er der i gryden – Mosebryg

Skovvejens blå spejdere

K: Løs en gåde

Vipperød

A: Flyt flasken ude at røre

- Bodil fra Vipperød har denne

Vipperød

G: Kom fra A til B (eks. kom over grøften uden at gå gennem)

Vipperød

E: Find nøglen til pengeskabet - Pia fra Alexandra har denne

Alexandra

På hver post får du en ”præmie” efter hvordan opgaven er løst, de ved ikke hvad de skal bruge de
forskellige ting til. – Resultatet skulle gerne blive en …. LAGKAGE..
Går det godt får du den rette ingredienser går det ikke så godt får du det alternative produkt med.
Eks. Markroner kontra tvebakker
Marmelade kontra ketchup
Lagkagebunde kontra Rugbrød osv.
Bodil står for indkøb af de lækre råvare.
Det er postmandskabet der bestemmer om patruljen har løst opgaven tilfredsstillende.

Program:
Lørdag d. 4. november
kl. 10:00
Mødes
10:45

Løbet sættes i gang og der bydes velkommen af Diana

11:00

Løbet starter

12:00

Frokost ude på posten – Vi samles på græsset i midten og spiser sammen, hvis det regner
voldsomt går vi i hytten og spiser

12:30

Løbet forsætter

15:00

Kage – Frugt – saft og the
Fri – Pause

- Alexandra er tovholder

16:00

Lagkagen samles

17:00

Lagkagerne bedømmes

18:00

Aftensmad med dessert … Lagkager  og vinder offentliggøres Skovvejens blå spejdere

19:30

Bålhygge Vipperød

21:00

I soveposerne

Lederhygge Balder, med møde om planlægning af næsteårs turnering og træf mm.
Søndag d. 5. november
7:00

Godmorgen

7:30

Morgenmad Balder og Alexandra

8:30

Der pakkes

9:00

Flaghejsning - samling med fælles lege – Skovvejen

10:45

Fælles afslutning med tjikkerlikker

Menu lørdag aften:

Ris, kyllingelår, tomatsovs, agurk og gulerodsstænger

Der mangler tovholder på følgende:
Indkøb og tilberedning (primusmotor) på aftensmad:

Skovvejens blå spejdere

Indkøb af Saft, kaffe, the mm.

Balder

Indkøb af morgenmaden

Morten fra Balder har frivilligt meldt sig 

Bål

Vipperød

Flaghejsning – fælles leg

Skovvejen

Velkomst til løbet

Diana

Indkøb til lederhygge

Balder

