Så er det tid igen!

Ole Opfinder-prisen:

Og DiPaKu-udvalget glæder sig som små børn.
Og i skal da være alle dyster, i hvad der bliver årets
største konkurrence.

Hvert hold skal hjemmefra have forberedt/medbringe en
opfindelse som letter hverdagen på lejrpladsen. Den skal
hovedsageligt bestå af reb og rafter. Opfindelsen udløser
point og tæller væsentligt i den samlede kamp om øksen
- så vær opfindsomme!

Skal du med? Selvfølgelig skal du det! Alt hvad der er
værd at vide finder du på denne tilmelding, men hvis nu
det skulle vise sig ikke at være nok - fortvivl da ikke din leder ved alt!

Tid og sted:
Det hele løber af stablen på
Spejdercenteret Assenbækmølle,
Assenbækvej 1, 6862 Tistrup
Der vil være ankomst fra kl. 18:00,
fredag d. 24. Maj, hvorefter
konkurrencen skydes i gang kl. 20:00.
Weekenden afsluttes med
præmieoverrækkelse søndag d. 26. Maj
kl. 14:00
Din kreds har selv ansvaret for
transporten, derfor skal du:

Prisen:
I år er prisen inkl. træk og slip toilet,
200kr. Vær dog opmærksom på at
kredsen selv sørger for transport - så du
skal
betale:_________________ kr.

Afsted fra:_______________________ kl.___________
og er hjemme samme sted kl. ___________

Holdinddeling:
I år har vi valgt ikke at lave forskellig holddeling. Det er
dommernes opgave at vurdere de enkelte hold i forhold
til hinanden, således at ingen bliver forfordelt eller
snydt.

Personlig udrustning:
Du skal huske at medbringe: Din forbundsskjorte,
sygesikringsbevis, paraply, sangbog, dolk,
liggeunderlag, sovepose, bestik, tallerkner, krus, 2
viskestykker, gummistøvler, regntøj, skiftetøj, toiletgrej,
håndklæde, lommelygte, nattøj, halstørklæde, badetøj,
skriveredskaber, papir, arbejdshandsker - og vigtigst: Et
sovedyr! (og måske noget slik, hvis man er til sådan
noget)

Timeopgaver:
Disse udleveres ved Møllehjulet, én gang i timen. Oftest
skal de løses hurtigst muligt, og tiden går efter lejrens ur,
som vil stå centralt på lejren.

Tilmeldingskupon til DiPaKu 2019

Afleveres til din leder inden d. ______

Navn:

____________________________________________________________

CPR-nr.:

_____________________________________________________________

