Indbydelse til

Stifinderturnering 2020

Hos
Bobbarækus Trop
på Bornholm
21/5 – 23/5 2020

Jagten på den hemmelige opskrift.
For mange år siden blev høvding Tonkawas squaws hemmelige opskrift til hendes
magiske gryderet stjålet …….. en gryderet der kunne få vindens ånd til at sende de
vidunderlige dufte afsted over prærien, og gav glæde og fest til andre stammer.
Duften spredte sig, og stammerne fik lyst til at lave de mest fantastiske gryderetter
der gav sammenhold rundt om i stammerne.
Røgsignalerne har fortalt, at opskriften er kommet til veje igen, men hvor befinder
den sig? Igen kalder Tonkawa sine stammer og deres krigere sammen, for at få hjælp
med at få opsporet og fundet den hemmelige opskrift. Det forlyder at nogle
fremmede krigere er gået sammen med den hvide mand og de vil forhandle ……..
og får de hvad de forlanger, overgiver de den hemmelige opskrift til Tonkawa.
Så hør krigere, - Tonkawa hidkalder jer, for at hjælpe med at finde Gyldne Sols
opskrift, og bringe den tilbage til den rette Tipi. Tonkawa stoler på jeres evner og vil
belønne jer derefter. Vær klar til at samles, så alle kan øve sig til de kommende
udfordringer.
En stifinder gi’r aldrig op, - ugh!!!!

Foropgave.
Saml 3 slags krydderurter fra naturen, tør dem og læg dem i hver sin
skindpose.
Poserne skal mærkes med hvilken krydderurt der er i posen.
Alle 3 poser skal samles i skindpose, der her skal indeholde
urtesamlingen.
Der bruges kun læder, skind og andre naturlige materialer.
Alle poser skal dekoreres og påføres navn og stamme.

Program.
Torsdag:
Frem til 13:00 Ankomst
13:00-13:15 Velkomstparade
13:30-18:00 Lejrbygning og bueskydning
18:00-19:00 Velkomstmiddag lavet af køkkenholdet
20:00 Tonkawa starter bueskydningsfinalen
21:00 Samling ved Tonkawas Lejr
22:00 Ro i Lejren

Fredag:
07:00 Vækning
07:15 Madudlevering - morgenmad
09:00-09:15 Flagparade
10:00-15:00 Stifinderløb
16:00 Madudlevering (Båltændingskonkurrence med tændstål)
20:00-21:00 Lejrbål
21:00-22:00 Tonkawas lejr
22:00 Natmad
22:30 Ro i Lejren

Lørdag:
07:00 Vækning
07:20 Madudlevering - morgenmad
09:00-09:15 Flagparade
09:45-10:45 Lejrnedbrydning
11:00-12:00 Tovtrækning
12:00-13:00 Frokost
13:00-14:00 Afslutningsparade

Tak for i år og på gensyn
UGH!!

