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Ærede Stifinder.
Forestil jer en turnering hvor venskskab og      samarbejde 
giver jer en førsteplads. En turnering hvor jeres ægte spej-
derånd betyder, at I bliver hyldet til præmieoverrækkelsen. 
Det er den turnering I nu bliver inviteret til.
Tonkawa, Krigshøvdingen og Buffalo Bill indkalder alle stam-
mer til en venskabelig dyst i spejderviden, spejderånd og 
kammeratlige konkurrencer. 
Torsdag den



En hilsen 
fra Buffalo Bill
Ærede stifindere hos De 
Gule Spejdere i Danmark. 
Jeg har rejst i næsten 
hele verdenen med mit 
Wild West Show. Dog mangler jeg at besøge 
Danmark. I alle mine shows har indianerne 
været en trofast del af underholdningen. Ingen 
er bedre med en bue eller på en hesteryg.  
Jeg har hørt at Stifinderne i Danmark er de 
absolut dygtigste blandt indianere, så derfor 
inviteres I alle til at deltage i mit show.  
Betalingen er solid forplejning og 1$ pr. hoved. 

En hilsen 
fra Tonkawa
Kære stifindere send ordet  
videre. Jeg har talt med 
Buffalo Bill. En mand af 
ære og ægte respekt for  
os oprindelige indianere. Rid ud til de  
fjerneste stammer, så hurtigt som vinden  
blæser. Fortæl at Tonkawa hidkalder dem. Fortæl 
dem at snart skal vi samles - hele landets  
stifindere - vi skal samles og krydse kløften 
mellem indianer og hvid mand. Vi skal vise 
at med venskab og klogskab skabes de bedste  
relationer for vores fremtid.

Turneringen starter d. 10. maj klokken 13  
og slutter d. 12 maj klokken 14.
Turneringen afholdes hos Kong Valdemars Trop
Bondestien 12, 3330 Gørløse

Med Gul Spejderhilsen
Kong Valdemars Trop

Stifindere hos De Gule Spejdere - Giv aldrig op!
Forestil jer en turnering hvor venskab og samarbejde giver Jer en førstep-
lads. En turnering hvor Jeres ægte spejderånd betyder, at I bliver hyldet 
til præmieoverrækkelsen. Det er den turnering I nu bliver inviteret til.
Tonkawa, Krigshøvdingen og Buffalo Bill indkalder alle stammer til en 
venskabelig dyst i spejderviden, spejderånd og kammeratlige konkurrencer.

Foropgaven: Et fjerskjold, 
med kobbeldyr påmalet.


	Text1: Deltagerpris er 325,- kr og stammelederen foretager samlet tilmelding til arrangøren. Faktura fremsendes efterfølgende. Teksten her kan ændres til egen tekst. 


