Sct.Georgsløb 2019
Hermed invitation til Sct. Georgsløbet, som finder sted lørdag d, 27/4-19
Løbet er for mikro/mini og bæver/ulve.
HadstenSpejderne DDS, HadstenGruppe KFUM, HinnerupSpejderne DDS og
SøftenSspejderne KFUM er inviteret til at deltage.
Emnet for årets løb er Harry Potter, så det er nok en god idé at sikre sig at
spejderne ved lidt om hvem han er.
Løbet finder sted i Hadsten, med udgangspunkt ved DDS spejdernes hytte, Ellemosevej 17,
8370 Hadsten.
Posterne er fordelt i området nær hytten, og ruten vil blive tydeligt afmærket.
Mikro/bæver-hold må gerne følges rundt af en voksen, (som dog ikke må hjælpe med
opgaveløsningen), mens vi regner med at mini/ulve selv kan finde fra post til post.
Skulle der være ledere/forældre, som kunne tænke sig at hjælpe med at bemande poster, er de
meget velkomne.
Løbet starter kl. 9.00 og dagen afsluttes med præmieoverrækkelse kl. ca. 15.00, hvor forældre
er velkomne. Der er et deltagergebyr på 25 kr. til dækning af materialer og et mærke, som hver
deltager får udleveret efter deltagelse.
Spejderne skal selv medbringe madpakker og drikkelse. Dette kan fortæres undervejs på løbet
eller når de efter løbet kommer tilbage til mødestedet og venter på præmieoverrækkelsen.
På nogle af posterne vil der blive serveret lidt snacks og inden præmieoverrækkelsen serveres
kage og saftevand.
Seneste tilmelding til os er d. 11/4, hvor vi gerne vil vide hvor mange patruljer samt hvor
mange spejdere og ledere der kommer. Endvidere navne og kontaktoplysninger på ledere og
forældre som vil hjælpe på posterne.
Gruppens samlede tilmelding sendes til kirstenandersen52@hotmail.com.
Deltagerbetaling afregnes gruppevis ved at indsætte på kontonr.7270 1212010 eller MobilePay
2679 4953 senest 11/4. Mærk indbetalingen ”Sct.Georg” og husk at angive hvilken
spejdergruppe og afdeling, det drejer sig om.
Med mange spejderhilsener
Sct. Georgs Gildet i Hadsten
Sct. Georgsløbs-lauget:
v/ Kirsten Andersen, Norgesvej 73, 8370 Hadsten, 26794953. Email: kirstenandersen52@hotmail.com

