Deltagerbrev for Juniorer på Superdivi 2015:
Kære junior-patrulje.
Tak for jeres tilmelding til vores fantastiske Superdivi.
Dette brev indeholder alle de vigtigste informationer om superdivien, så jeres patrulje
kan forberede jer ordentligt.
FOROPGAVE
I skal lave 2 foropgaver:
1. Et skilt eller en fane hvor patruljenavnet står på. Skiltet skal under hele
turneringen være synlig på jeres lejrplads, så vi kan se hvem i er når vi skal
bedømme jer.
Skiltet skal i selv medbringe på lejren.
2. En madopskrift som indeholder listen over ingredienserne til den ret som
patruljen skal lave til maddysten. I skal også angive mængde af ingredienser.
Der må vælges blandt følgende ingredienser:
Indkøbslisten skal sendes på email til helene@absalondivision.dk senest d. 9. Maj 2015.
Husk at skrive Gruppenavn og Patruljenavn i mailen.
Ingredienser:
Kyllingefileter
Champignon
Gulerødder
Rosiner
Spaghetti

Agurk
Løg
Peberfrugt
Bladselleri
Kokosmælk

UDSTYR
Hvad skal i medbringe til Superdivien?
● Jeres personlige udstyr i rygsæk
● Telt
● Patruljekasse med udstyr
● Jeres patruljeskilt/stander
● Besnøringsreb og evt sisal
● Førstehjælpsudstyr
Hvad må i gerne medbringe på Superdivien?
● Krydderier
● Granris eller kvas til optænding
Hvad må i IKKE medbringe på Superdivien?
● Mobiltelefoner
● Slik

Tomater
Feta
Blomkål
Bulgur
Mælk

Flåede tomater
Hvidløg
Bananer
Ris
Hakket oksekød

Regler for de forskellige discipliner:
LEJRPLADSOPBYGNING
Hvad skal der være på jeres lejrplads?
● Jeres opslåede telt
● Et køkkenbord som alle i patruljen kan sidde ved
● Skraldestativ
● Huggeplads
● Brændeskjul
● Fedtfælde - må 
kun 
bruges til spildevand og opvaskevand. 
Intet
mad.
● Hvis i har alt andet på plads, og der er rafter nok må i gerne bygge en
indgangsportal
Regler:
● Rafter:
I må ikke hamstre rafter, tag kun hvad i skal bruge, og i må aldrig save i rafter
● Besnøring:
I skal selv medbringe besnøringsreb og evt sisal til besnøringerne. På
køkkenbordet og evt andre top-besnøringer SKAL der bruges besnøringsreb.
MADDYST
Regler:
● I skal lave et måltid mad ud fra den opskrift i har indsendt.
● Maden skal laves over bål
● I må KUN bruge tændstikker til at tænde bålet
● I skal selv medbringe tændstikker og krydderier til maden
● I skal selv hugge brænde og samle optænding til bålet
● I får udleveret madolie
● Råvarerne skal hentes mellem kl. 12.00 og 13.00
● Maden skal være klar til bedømmelse senest kl. 14.30
● I bliver bedømt på madens smag og præsentation, på hvor gennemtænkt jeres
opskrift har været, samt på hygiejnen ved tilberedelsen.
OPGAVELØB
Lørdag eftermiddag kommer i på et opgaveløb hvor i vil blive bedømt på jeres kendskab
til, og anvendelse af de klassiske spejderfærdigheder.
HAVREGRØDSDYST
Søndag morgen skal i konkurrere i at lave havregrød over bål. Kl. 07.00 får i udleveret
havregryn, og den patrulje der først leverer en godkendt havregrød vinder
konkurrencen.
Regler:
● I skal bruge præcis den udleverede mængde havregryn
● I må ikke tænde bål før kl. 07.00
● I må gerne gøre bålet klar inden kl. 07.00
● Der må kun bruges tændstikker til optændingen.
● Grød vil blive bedømt ud fra simple kriterier: saltmængde, konsistens, kogt og
ikke brændt på.

LEJRNEDBRYDNING
Søndag skal i nedbryde jeres lejrplads så man ikke kan se i har været der. Men det skal
gøres som en konkurrence på tid, så i må ikke begynde på nedbrydningen før i får lov til
det.
Regler:
● Det gælder om at blive først færdig.
● Al jeres bagage skal være pakket pænt sammen og placeret foran lejrpladsen.
● Alle rafter skal være båret på plads.
● Al besnøringsreb skal være pænt kvejlet op.
● Sisal må gerne skæres ned.
TOVTRÆKNING
Til sidst er der tovtrækningskonkurrence mellem patruljerne. De stærkeste vinder.
TURNOUT
I løbet af weekenden vil jeres patrulje blive vurderet på jeres turnout, hvilket betyder
jeres opførsel. Der vil blive lagt vægt på følgende:
● Er alle med til at udføre opgaver
● Taler man pænt med hinanden
● Hjælper man hinanden
● Melder patruljen ordentligt til og fra på poster
● Er hele patruljen klar til tiden når der er samling
● Opfører man sig ordentligt overfor andre patruljer

Held og lykke med konkurrencen!
Spejderhilsen fra
SuperDiviTeamet

