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Jagten på den hemmelige opskrift.
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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.
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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.
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Alle 3 poser skal samles i skindpose, der her skal indeholde
urtesamlingen.
Der bruges kun læder, skind og andre naturlige materialer.
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Alle poser skal dekoreres og påføres navn og stamme.
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Program.
Torsdag:
Frem til 13:00 Ankomst
13:00-13:15 Velkomstparade
13:30-18:00 Lejrbygning og bueskydning
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18:00-19:00 Velkomstmiddag lavet af køkkenholdet
20:00 Tonkawa starter bueskydningsfinalen
21:00 Samling ved Tonkawas Lejr
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22:00 Ro i Lejren
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Fredag:

21
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07:00 Vækning

07:15 Madudlevering - morgenmad
09:00-09:15 Flagparade

10:00-15:00 Stifinderløb
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16:00 Madudlevering (Båltændingskonkurrence med tændstål)
20:00-21:00 Lejrbål
21:00-22:00 Tonkawas lejr
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22:00 Natmad

o
or

22:30 Ro i Lejren

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

Tak for i år og på gensyn
UGH!!

Frederiksborg Trop
Stifinderne
Stifinderturnering 2020
Krudthuset, 23. februar 2020
Nedenfor finder I informationer om stifinderturneringen.
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Kombardo har ændret køreplanen, så bussen fra København afgår kl. 08:30 og ikke kl. 06:30, så I kan sove lidt
længere end først antaget. DSB ændrer køreplan den 1. maj, så S‐togs tidspunkterne kan ændres lidt.
Turneringen starter:

Torsdag, den 21. Maj 2020 kl.13.00

Turneringen slutter:

Lørdag, den 23. Maj 2020 kl. 14.00

at

Turneringsplads:

til

Mødetidspunkt:

Lejrpladsen Baunehøj, Skrædderbakkevejen 4, 3700 Rønne.
Torsdag, den 21. maj kl. 07:00, på Hillerød Station (kan ændre sig)
Lørdag, 23. maj kl. ca. 21:00 på Hillerød Station (kan ændre sig)

Tilmelding:

Senest den 29. februar 2020 pr. e‐mail til joern@roest.dk eller ved aflevering af
tilmeldingsblanketten til en stifinderleder.

Betaling:

Deltagergebyret er 350 kr. der, ved tilmelding, indbetales på Frederiksborg Trops konto
i Sydbank: Registreringsnummer: 0570, kontonummer: 0000526835.

Pakkeliste:

Sovepose og liggeunderlag.
Bestikpose med viskestykke, flad og dyb tallerken, kniv, gaffel, ske, krus og drikkedunk.
Tøj til 2 dage plus et ekstra sæt skiftetøj, derudover efter behov.
Overtøj, det kan være køligt om aftenen.
Regntøj, bare for en sikkerheds skyld.
Ekstra fodtøj og evt. gummistøvler.
Lommelygte.
Toiletgrej.
Sygesikringsbevis, er en del af ”stifinderlommen” på turen, dvs. I skal have det med.
Og ikke mindst: Vi skal igennem Sverige, så I skal have, Jeres eget gyldige pas med.
Link  Grænsekontrol ved indrejse til Sverige
Det hele pakkes i en rygsæk, som I selv skal bære.

Andet:

I møder selvfølgelig i reglementeret uniform.
En madpakke, lidt hyggeguf til turen og en fyldt drikkedunk, er en god ide.
Mobiltelefon og anden elektronik skal blive hjemme.
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Hjemkomst:
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(Klip, flå, riv eller bid)

Navn

Til Jørn senest 29. februar 2020

☐ Ja ‐ selvfølgelig kommer jeg til Stifinderturneringen den 21. – 23. maj
☐ Nej ‐ jeg kan desværre ikke komme
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