> LANDSBYEN <

ULVETURNERING 2009
1. NÆSTVED FLOK

Fredag d. 1. maj til søndag d. 3. maj

Ulveturnering 2009
Velkommen til Ulveturneringen 2009
Ved månens sjakal har førerulven ladet budskabet lyde fra Rådsklippen, og
kaldt alle bander til samling. Det forlyder, at den halte tiger Shere Khan er
set tæt på landsbyen, og eftersom Mowgli er sendt dertil, efter krukken med
den røde blomst, varsler det ilde. Messua og hendes mand har sendt besked
om deres bekymringer, da de i lange tider ikke har set Mowgli. Bøflerne og
malkekvæget græsser frit på den store slette uden opsyn, og landsbyjægeren
Buldeo er på jagt i junglen. Vi får derfor brug for alle vores opsparede kræfter
og energi, når vi skal komme Mowgli og landsbyfolket til undsætning.
Foråret er de store strejftogs tid, hvor man kan løbe hele natten for blot at
fryde sig over den lune luft, aftensvindens stille sus og lyden af Waingungas
gurglen i mørket. Vi glæder os til at se jer alle, ulve og ledere.
God jagt, ulve...

Tilmelding
Prisen for deltagelse er kr. 200,- pr. deltager, og der udstedes tilskudsberettiget kvittering for deltagelse. Ved tilmelding oplyses antal ulve, antal bander og bandenavn, antal ledere og antal telte samt postopgavens indhold,
tidspunkt for forventet ankomst og afrejse og om I ønsker madpakke til
hjemrejsen søndag. Postopgaven skal medbringes på Cd-rom i pdf-format.
Forhåndstilmelding senest d. 27. marts 2009.
Bindende tilmelding og indbetaling
skal ske senest d. 17. april 2009 til:
Flokleder Lisette Poulsen,
Ambjergvej 60, Ørslev, 4760 Vordingborg
E-mail: torbenpoulsen@post.tele.dk

Hvor

Husk

Avnstrup Spejdercenter
Tjørnehusvej 8, Særløse Overdrev
4330 Hvalsø

Godt humør

Kørselsvejledning m.m. findes på
http//:www.avnstrup.dk/

Postopgave (også på Cd-rom)

For grupper, der ankommer med tog,
kan vi arrangere afhentning på stationen i Lejre. Oplyses ved tilmelding.

Flagermuslygter

Vandrepræmier
Foropgave
Ulvekofter
Lejrbålsunderholdning
Telte og personlig udrustning

Foropgave
Hver bande skal medbringe mindst én hjemmelavet bålvifte fremstillet i
naturmaterialer.
Her ser I et forslag til udformning, men alle gode idéer er velkomne.

Postopgaver
Til ulveløbet skal nedenstående grupper medbringe én post, udformet så der
kan være 4 bander i gang samtidig. Posten skal afvikles på 10 minutter.
Gruppe

Postopgave

Skjoldungerne

Klar dig selv

Rold Skov

Iagttager

Ridder Ebbe

Atlet

Loke

Naturkender

Kong Valdemar

Førstehjælp

Jens Langkniv

Knob

Grib Skov

Junglen

Fugl Phønix

International

Frie Fugle

Dannebrog

Frederiksborg

Hobby

Ved den bindende tilmelding skal grupperne oplyse opgavens indhold, så vi
kan tage højde for placering af posterne på ulveløbet.

Ulveturnering 2009
Program:
Fredag d. 1. maj:
17.00

De første ankommer

18.00

Lejren åbner
Telte rejses
Madpakker spises

20.30

Saft og junglekage

22.00

Ro i lejren

22.15

Ledermøde

Lørdag d. 2. maj:
07.00

Vækning og morgenmad

09.00

Flagparade

09.30

Ulveløb

12.30

Frokost

14.00

Kulørt løb

18.00

Aftensmad

20.00

Fælles lejrbål og
underholdning

21.30

Natmad

22.00

Ro i lejren

22.15

Ledermøde

Søndag d. 3. maj:
07.00

Vækning og morgenmad

09.00

Flagparade

09.30

Tovtrækning

10.30

Brændemærkning af bælter

11.30

Frokost

12.30

Afslutningsparade og
præmieoverrækkelse

13.00

Lejren slutter

