Flugten mod
vest
9.-11. maj

Jen s la n g k n iv s g r u ppe
Spa r k æ r

INDBYDELSE TIL
Stifinderturnering 2013
Så er tiden inde til årets stifinderturnering. Denne gang i det midt jyske.
Jens Langkniv Gruppen byder velkommen.
Fra torsdag den 9. maj kl. 13.00 til lørdag den 11. maj kl. 14.00
Flugten mod Vest.
Den hvide mand har indtaget indianernes jagtmarker, og det er overtiden blevet svære og
svære at skaffe føde nok til at mætte hele stammen. Derfor har Tonkawa besluttet sig for
at rykke vest på for at finde nye muligheder for at forsørge alle i hele stammen. Efter en
længere rejse når indianerne til et naturrigt sted med floder og søer så lange øjet rækker,
og de opdager nye muligheder for at jage fisk, og kan nu igen forsørge alle mand. Alt er
fryd og gammen med hvem ved om den hvide mand for samme idé?
Nu er det op til Jeres kobbel at fremstille et spyd som kan skaffe jer kød?
Adressen er Enrico Dalgasvej 3a, Sparkær, 8800 Viborg.
Endelig tilmelding på mail jesperdanielsen69@gmail.com senest den 22. april 2013.
Angiv antal stifindere, antal kobler, kobbelnavne, antal telte og antal ledere.
Pris pr. person er 250 kr. som indbetales ved tilmelding på
Konto nr. 92 94 – 29 50 06 04 36
Husk at mærke indbetalingen med antal deltagere og Gruppenavn.
Husk: vandrepræmier, dagbøger, foropgave, indianerdragter, kobbelstandere,
trommer, værktøjskasser, køkkenkasser, ovne, sisal, mm.
Bålunderholdningen skal foregå stamme vis og skal afspejle lejrens tema.
”Flugten mod Vest” og varer ca. 5 min.
Skulle der opstå spørgsmål, kontakt Kenneth Pedersen på nr. 2814 2681
Med gule spejder hilsner
Jens Langkniv Gruppen.

Foropgaven til årets stifindertunering 2013 er et indianerspyd.
Spyddet skal være et kastespyd, som skal kunne bruges når stammen er i krig, men
også til at jage med, både til lands og i vand. Spyddet skal være 1,5-2 m langt.
Spyddet bedømmes efter følgende kriterier:
Håndværk (udførelsen af opgaven, og at det afspejler sig at det er stifinderne selv der
Funktionalitet
Udsmykning og udseende
Kreativitet
Materialer vælges ud fra at det er et indianerspyd, som det var for ca. et par
hundrede år siden.

God fornøjelse

Program for
Stifindertuneringen 2013
Torsdag:

¨

Kl. 12.00 – 13.00

Ankomst.

Kl. 13.00 – 13.30

Flag hejsning og velkomst.

Kl. 13.30 – 13.45

Aflevering af foropgaver og dagbøger.

Kl. 13.45 – 18.45

Lejr arbejde. I løbet af dagen bliver alle kobler på hentet til bueskydning.

Kl. 19.00 – 19.45

Aftensmad. Køkkenholdet laver mad. Der spises ved hytten.

Kl. 20.00 – 20.30

Finale bueskydning.

Kl. 20.30 – 21.00

Tonkawa kalder til samling, alle kommer i Indianertøj.

Kl. 21.00 – 22.30

Fri tid, evt. arbejde videre med lejrplads.

Kl. 23.00

Ro i lejren

Fredag:
Kl. 07.00 – 09.00

Vækning og morgenmad.

Kl. 09.00 – 09.15

Flagparade.

Kl. 09.45 – 17.00

Stifinderløb, snigning, hemmeligopgave, forkost. Alle i indianerdragter.

Kl. 17.30 – 20.00

Madlavning, spisning og opvask.

Kl. 20.15 – 22.15

Fælles lejrbål og underholdning og natmad.

Kl. 22.30 – 23.45

Det store opgør med nybyggerne.

Kl. 00.00

Ro i lejren.

Lørdag:
Kl. 08.00 – 09.30

Vækning og morgenmad.

Kl. 09.30 – 10.00

Flagparade og aflevering af bælter til brændemærkning.

Kl. 10.15 – 11.30

Nedbrydning af lejr.

Kl. 11.30 – 12.15

Tovtrækning.

Kl. 12.15 – 13.00

Frokost og madpakke smøring.

Kl. 13.00 – 14.30

Afslutnings parade og præmie overrækkelse.

