INDBYDELSE
Stifinderturnering 2017

Gennem mange måneskifter har Apachestammen hentet salt i jorden. Salten giver styrke og sundhed
til kroppen, så vi er i stand til at jage de store bisonokser og følge dyrenes vandring.
Den hvide mand har opdaget vores hemmelighed og har nu besat det hellige sted, hvor vi får vores
kraft fra. Vi vil gerne bede vores venner om at samles med os, så vi sammen kan fordrive de hvide
mænd fra vores kilde til sundhed.
Med stifinderhilsen

Apachestammen
Rold Skov

Dato: 25. – 27. maj 2017
Adresse: Buderupholmvej 55, 9520 Skørping
Kørsel: Kørsel i skoven til lejrpladsen er kun tilladt ved af- og
pålæsning ved start og slut af lejren.
Tilmelding og betaling: Tilmelding skal ske senest d. 1. maj til
vibekeit@hotmail.com
Ved tilmelding bedes I oplyse kobbelrnavn, antal deltagere i koblet,
antal ledere samt navn på ledere.
Pris: Prisen for deltagelse er 250 kr. pr. person, som betales
stammevis og indsættes på
kontonr: 9812 2073607704 - senest d. 15. maj 2017
PROGRAM:
Torsdag:
13.00 Flagparade
13.30 Opbygning af lejr
19.00 Aftensmad lavet af køkkenet
20.00 Finale i bueskydningskonkurrencen
22.00 Ro i lejren
Fredag:
7.00 Vækning
7.30 Havregrødsdyst
9.00 Flagparade
9.30 Up to standard
10.00 – 15.00 Stifinderløb
16.00 Madudlevering
19.30 Lejrbål
22.00 Ro i lejren
Lørdag:
7.00 Vækning
7.30 Havregrødsdyst
9.00 Flagparade
9.30 Nedbrydning af lejr
11.00 Tovtrækning
12.00 Frokost
13.00 Afslutningsparade
14.00 Farvel og tak for i år
Vi glæder os til at se jer alle til en fantastisk stifinderturnering!

FOROPGAVE
Stifinderturnering 2017
Når indianerne skulle fragte ting fra ét sted til et andet, bar de det ofte på
ryggen. Igennem tiden er der udviklet mange forskellige former for bæreanordninger som kurve og tasker, der skulle lette transporten.
Foropgaven til dette års stifinderturnering er en bæretaske eller kurv, der
kan bruges til at transportere ting i, og den skal kunne bæres på ryggen.
Nederst på siden kan I se forskellige eksempler på, hvordan sådan en taske
eller kurv kan se ud. Det er helt op til koblet selv at vælge, hvordan tasken
eller kurven skal se ud, og hvordan den skal bæres.
Tasken eller kurven skal selvfølgelig laves af naturmaterialer, og den vil
blive bedømt på både udseende og funktionalitet.
Tasken eller kurven skal minimum kunne rumme en 5-litersdunk.
Apachestammen
Rold Skov
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