Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015:
Kære spejdere.
Tak for jeres tilmelding til vores fantastiske Superdivi.
Dette brev indeholder alle de vigtigste informationer om superdivien, så jeres patrulje
kan forberede jer ordentligt.
TRANSPORT
Ankomst - fredag:
Vi skal alle sammen kører i busser op til Egemosen. Der vil komme en oversigt senere
over opsamlingssted for de forskellige grupper, da vi forsøger at komme så tæt på jer
som muligt. I kan forvente en mødetid ca. kl. 17:15 med afgang kl. 17:30.
Hver patrulje må udover deres personlige oppakning medbringe én stor eller to små
patruljekasser samt et telt. Husk at markere det tydeligt, så I kan finde det igen, når vi
pakker trailerne ud på Egemosen.
Afgang - søndag:
Vi kører i busser fra Egemosen kl. 14:00 med forventet ankomst på fredagens
opsamlingssteder kl. 14:30.
PROGRAM
Hver patruljerne og alle ledere
vil få udleveret et program ved ankomsten til Egemosen.
Foropgave
I skal lave 2 foropgaver:
1. Patruljen skal planlægge, udføre og evaluere en post på juniorspejdernes
aftenløb fredag aften. Opgaven indeholder 3 dele: Postbeskrivelse, udførelse af
posten, evaluering af posten og dens beskrivelse
Postbeskrivelsen skal indeholde følgende:
● Posttitel
● Patruljenavn
● Opgavebeskrivelse for juniorpatruljerne
● Fortælleramme, hvilken oplevelse skal deltagerne have på posten? Er der en
historie skal den også stå her
● Rollefordeling for patruljens medlemmer
● Pointfordeling for deltagernes løsning af posten
● Postens kapacitet, hvor mange juniorpatruljer kan være i gang på en gang,
minimum 3
● Tidsforbrug, hvor lang tid tager de forskellige dele af posten, det må højst tage
deltagerne 10 minutter at gennemføre posten
● Materialeliste
● Eventuelle krav til placering for posten

Efter udførelse skal posten evalueres og det giver ekstra points hvis resultatet af
evalueringen kan afleveres i samme format og lægges pænt til postbeskrivelsen så det
giver et samlet hele
Evalueringen skal afleveres senest lørdag kl. 12 og indeholde:
● Evalueringsmetode med kort beskrivelse, denne må gerne laves hjemmefra
● Resultat af evalueringen
● Eventuelle rettelser til postbeskrivelsen, gerne så begge dele bliver til et samlet
hele
Hver patrulje skal vælge en superhelt som posten temamæssigt skal bygges op om.
Patruljen kan vælge en superhelt via følgende link
http://doodle.com/ax27i9wx9yt5tagp
. Hvis patruljen gerne vil vælge en superhelt, som
ikke står i doodlen, så skriv til Kristian på 
kristian@rastrup.net
2. En indkøbsliste til en to-retters menu til maddysten. Opgaven bliver vurderet på
ambitionsniveauet og den realistiske planlægning. Der er ikke noget maks budget
pr. patrulje, men det forventes, at udgifterne holdes på et rimeligt niveau.
Indkøbsliste og postbeskrivelse sendes via mail senest den 7. maj inden midnat til
kristian@rastrup.net eller afleveres fysisk hos 3.V.V. den 30. april eller 7. maj
mellem kl. 18:45 og 20:30. Husk at påføre gruppenavn og patruljenavn.
UDSTYR
Hvad skal i medbringe til Superdivien?
● Jeres personlige udstyr i rygsæk
● Telt
● Patruljekasse med udstyr
● Jeres patruljeskilt/stander
● Besnøringsreb og evt sisal
● Førstehjælpsudstyr
● Patruljestander/skilt
● Værktøj til lettere træarbejde
Hvad må i gerne medbringe på Superdivien?
● Krydderier
● Granris eller kvas til optænding
● Mobiltelefon må i gerne medbringe - men i må ikke bruge dem til at løse opgaver
med undervejs, og de må ikke være synlige mens der er aktiviteter

Regler for de forskellige discipliner:
LEJRPLADSOPBYGNING
Hvad skal der være på jeres lejrplads?
● Jeres opslåede telt
● Et spise/køkkenbord i opdelte højder, som alle i patruljen kan sidde ved
● Skraldestativ
● Huggeplads
● Brændeskjul
● Fedtfælden - må 
kun 
bruges til spildevand og opvaskevand. I
ntet
mad.
● Indhegning
● Derudover gives point for andet anvendeligt lejrbyggeri såvel som kreative
indslag i henhold til temaet, dvs. bænke, sofaer, og superhelte omklædning eller
hemmelige kamre.
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 primært laves over bål, men må suppleres af trangia
● 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.
● Grøden bedømmes på smag, konsistens og servering, og der er ekstra point at
hente for de hurtige.

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

