Så er det nu!
Det er blevet tid til årets SUPERDivi!
Kære mini, junior og tropsledere i Absalon Division
I år foregår den SUPER divisionsturnering i weekenden 15.-17. maj 2015 på SUPER spejdercenteret Egemosen,
hvor vi skal finde en SUPER mini patrulje, en SUPER junior patrulje og en SUPER tropspatrulje, som bliver
vinderne af årets SUPER seje og sjove divisionsturnering.
SUPER facts:
Denne SUPER mulighed for en SUPER divisionsturnering koster 150 kr. pr. spejder og pr. leder, hvilket
selvfølgelig er inklusiv transport. Pengene opkræves gennem gruppens kasserer efter lejren sammen med jeres
andel af hyttelejen, som afhænger af antallet af deltagende spejdere.
Der er tilmeldingsfrist den 15. april 2015, og det er vigtigt, at denne overholdes, da vi bestiller SUPER mærker
dagen efter. Tilmeldingen af patruljer sker via denne formular, og tilmeldingen af ledere sker via denne
formular. En patrulje består af 4-7 spejdere, og tilmeldingen er bindende.
SUPER transport:
Vi planlægger en SUPER transport af både spejdere, ledere og deres grej, så I skal bare møde op et SUPER og
endnu ikke planlagt sted i København. Vi forventer, at være SUPER klart til en SUPER weekend på Egemosen kl.
18:00, og de SUPER seje busser kører hjem igen fra Egemosen om søndagen kl. 14:00.
En SUPER foropgave:
I år er der foropgave for alle tre grene. I vil modtage en SUPER beskrivelse af foropgaven, når I har tilmeldt jeres
patruljer. Overordnet set så kan vi afsløre at minierne skal forberede et SUPER skilt til at hænge/sætte ved
indgangen til deres lejrplads/ved deres telt. Juniorerne skal ligeledes forberede et SUPER skilt, og de skal finde
ud af, hvad de vil lave til maddysten lørdag ud fra en SUPER ingrediensliste. Troppen skal planlægge en post til et
SUPER løb for juniorerne, samt planlægge hvad de vil lave til maddysten lørdag.
De syv SUPER dyste:
Alle tre grene skal i løbet af weekenden igennem syv dyste selvfølgelig tilpasset den enkelte gren. Det drejer sig
om lejropbygning, maddyst, opgaveløb, havregrødsdyst, lejrnedbrydning, tovtrækning og turnout.
Vi forventer, at alle ledere hjælper til i løbet af weekenden med afvikling af de forskellige discipliner, og det er
forbudt, at hjælpe sine patruljer undervejs. Minipatruljerne vil få tildelt en leder pr. to patruljer, som må hjælpe
dem i løbet af weekenden, men generelt vil det være en god idé, hvis patruljerne i alle tre grene sammensættes
under hensyn til, at de skal kunne arbejde selvstændigt uden ledere.
Har I nogle SUPER gode spørgsmål, så send en mail til helene@absalondivision.dk.
Vi glæder os SUPER meget til en SUPER weekend med SUPER mange SUPER seje patruljer!
SUPER mange gange tjikkerlikker
SUPERDivi Teamet

