Det er blevet tid til årets SuperDivi!
Så er det blevet tid til at tilmelde sig årets SuperDivi, hvis man skal være med i kampen om at blive Absalon Divisions sejeste
patrulje til tovtrækning, madlavning, pioner eller havregrød på tid.
SuperDivi er Absalon Divisions årlige divisionsturnering for mini, junior, trop og som noget nyt i år også seniorer. Man deltager
som en patrulje fra sin egen gruppe. Seniorerne må dog gerne lave patruljer på tværs af grupperne. Uanset gren så består 
en
patrulje af 47 spejdere
, og man skal vælge en patruljeleder.
I år foregår divisionsturneringen i 
weekenden 3.5. juni 2016 på Næsbycenteret
.
Divisionsturneringen koster 

150 kr. 
pr.
spejder og pr. leder inklusiv transport. Pengene opkræves gennem gruppens kasserer efter lejren sammen med jeres andel af
hyttelejen, som afhænger af antallet af deltagende spejdere. Vi forventer at hyttelejen bliver i omegnen af 120140 kr. pr.
spejder.
Der er 
tilmeldingsfrist den 1. maj 2016
, og det er vigtigt, at denne overholdes, da vi bestiller mærker dagen efter. Tilmeldingen
af patruljer sker via 
denne formular
, og tilmeldingen af ledere sker via 
denne formular
. Tilmeldingen er bindende, og det er
lederen som tilmelder grenens patruljer.
Vi planlægger 
bustransport 
af både spejdere, ledere og deres grej, så I skal bare møde op et endnu ikke planlagt sted i
København. Vi forventer at køre fra København/Frederiksberg, så vi ankommer på Næsbycenteret kl. 18:00, og busserne kører
hjem igen fra Næsbycenteret om søndagen kl. 15:00.
Alle patruljer skal møde op med 
en stander med tydeligt patruljenavn
, som under turneringen skal stå ved indgangen til
patruljens lejrplads eller ved patruljens telt, og den skal også medbringes til discipliner uden for patruljens egen lejrplads. Når I
har tilmeldt jeres patruljer, så vil I modtage et deltagerbrev. Tropspatruljer og seniorpatruljer vil herudover også modtage en
ekstra foropgave ved tilmelding.
Alle fire grene skal i løbet af weekenden igennem 
syv discipliner 
selvfølgelig tilpasset den enkelte gren. Det drejer sig om
lejropbygning, maddyst, opgaveløb, havregrødsdyst, lejrnedbrydning, tovtrækning og turnout.
For at det hele kan løbe rundt, så forventer vi, at 
alle ledere hjælper til 
i løbet af weekenden med afvikling af de forskellige
discipliner, og det er forbudt, at hjælpe sine patruljer undervejs. Generelt vil det være en god idé, hvis patruljerne i alle
grenene sammensættes under hensyn til, at de skal kunne arbejde selvstændigt uden ledere. Fokus er dog stadig på, at vi skal
have det sjovt alle sammen, så vi sørger selvfølgelig for generel hjælp til minierne, og hjælp efter behov i de andre grene. I må
også gerne heppe på jeres spejdere til tovtrækningskonkurrencen.
Vi forventer, at 
en gruppe tilmelder minimum en leder pr. 
tilmeldt minipatrulje, en leder pr. tilmeldt juniorpatrulje og en
leder samlet for troppen, hvis der tilmeldes tropspatruljer. Man må dog selvfølgelig gerne tilmelde flere ledere.
Har I nogle spørgsmål, så send en mail til helene(a)absalondivision.dk og/eller bongo(a)oriongruppe.dk eller kontakt de
grenansvarlige, som i år er Mini: Lau fra Valbyparkspejderne lau(a)raffnoe.dk Junior: Marianne fra 3.V.V. rama(a)3vv.dk Trop:
Tina fra 3.V.V. tina.lehmann(a)hotmail.com Senior: Jesper fra divisionsledelsen jesper(a)absalondivision.dk
Vi glæder os super meget til en super weekend med super mange super seje patruljer!

SuperDivi Teamet

