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Forberedelserne til julen, begynder 
meget tidligere end man forestiller 
sig. 

Allerede 3 måneder før afholdes 
generalprøven. Her afprøves om det 
er muligt at få gaver og pakker ud til 
alle på hele jorden til tiden. 
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Men generalprøven den 24.-25. september 
2016 er i fare på grund af sygdom! 

Der er brug for din hjælp, så vi kan få 
gjort alle klar til jul og gennemført 
generalprøven.

Julemændende* og alle nisserne er 
pressede og har brug for hjælp!

*  ja, der er flere julemænd, faktisk er der 7, en til hvert kontinent! 
Det er jo kun små børn der tror på at det hele kan klares af 1 julemand.
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Kom  og få en spændende oplevelse 
der  har  al t , hvad der  hører  m ed t i l  et  
udfordrende og godt nat løb for  nye 
og gam le stor spejdere.

Fenr is et nat løb på 15-20 km . hvor  
også de yngste stor spejdere kan 
gennem føre og få en god og 
udfordrende oplevelse. 

Der for  har  du bl .a. m ul ighed for  at 
aflevere de tungere dele af din  
bagage, så du kun går  m ed det m est 
nødvendige.

Undervejs på løbet bl iver  patru l jerne 
udfordret i  færdigheder , team work  
og ledelse.

Vi  gør  m eget for , at det skal  være 
hyggel igt og en god oplevelse at være 
af sted i  m ørket den sidste weekend i  
septem ber  et sted i  t r ekantsom rådet.

LØBET

Fenr is begynder  lørdag efterm iddag 
m ed et k ick -off. H erefter  er  der  et løb 
på cir ka 15 km . inden der  serveres  
natm ad på overnatn ingsstedet.

Efter  natm aden kan patru l jen vælge 
at tage ud på 2. halvdel  af løbet el ler  
sm utte i  soveposerne.

Tager  i  ud på 2. halvdel ,  lukker  
posterne k l . 05.00, så I  kan nå at sove 
l idt  inden der  er  m orgenm ad og 
præm ieover rækkelse.

2. halvdel  er  opbygget, så I   f lere 
gange undervejs har  m ul ighed for  at 
stoppe og gå i  soveposerne.

DELTAGERK RAV

Det er  di t  fødselsår  der  styrer  om  du 
kan del tage. Er  du født i  år  2000 t i l  og 
m ed 2004 kan du del tage.

Det betyder , at er  du 12 el ler  fylder  12 i  
år  er  du gam m el nok  t i l  at  del tage.

Ti lsvarende kan du del tage, hvis det 
er  i  år  du bl iver / blev 16 år.

M en fylder  du 17 år  i  løbet af i  år , så 
kan du ikke del tage - m en så kan du 
være m ed som  hjælper.

Der  skal  være m indst 4 og højst 7 
spejdere i  hver  patru l je. I  hver  
patru l je m å der  højst være 2 spejdere 
fr a årgang 2000-2001, r esten skal  
være fr a årgangene 2002-2004. 

På Fenr isløbet.dk  kan du se m ere om  
løbet, r eglerne, gode råd og m eget 
m ere.

DATO

Fenr is begynder  lørdag den 24. 
septem ber  2016 om  efterm iddagen 
og slutter  k l . 11.00 søndag. 

Star t- og slutsted kan ses på 
Fenr isløbet.dk  fr a den 1. septem ber.

TILM ELDING

Det sker  på Fenr isløbet.dk  efter  
?først t i l  m øl le-pr incippet.

For  kun 180 k r. pr. spejder , kan du få 
fede oplevelser  sam m en m ed 350 
andre stor spejdere! Pr isen er  ink l . 
fenr ism ærke og fenr isrefleks!

Ti lm elding inden 10. septem ber  sker  
uden ekstra t i l læg!

Vi har  et begrænset antal  pladser , så 
de patru l jer  som  først er  fu ldtal l ige 
og godkendt kom m er  m ed!
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