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Ø R E S U N D   D I V I S I O N 

         Mikro-minidivisionsturnering den 11. juni 2022

Hej alle spejdere og forældre

Så er det blevet td tl årets ddvdsdonsturnerdng for alle mdkro- og mdndspejdere d Øresund Ddvdsdon. 
Årets tema er ”Eventyr”, og I bldver taget med på en forrygende tur rundt d en spændende verden af 
fantasd og gode hdstorder, hvor I skal på opdagelse d alle muldge kroge af de kendte eventyr. I skal 
naturldgvds have en foropgave, som vd plejer - og denne gang er opgaven jeres egen ldlle eventyrbog, 
som I skal have med rundt på posterne. Undervejs skal I dyste d forskelldge spejder-ddscdpldner dklædt 
forskelldge eventyr - og selvfølgeldg samarbejde som den ultmatve spejderddscdpldn!

For at få det hele tl at fungere optmalt, så spejderne får den allerbedste oplevelse, har vd behov for 
lddt forældrehjælp. I Ramløse Gruppe tlmelder I jeres spejder vda hjemmesdden - og her skal I også 
svare på, hvdlke opgaver I byder dnd på som forældre.
Vd bldver altd glade for bare lddt hjælp!

Mdkroerne tager hjem lørdag kl 16.15, men mdnderne spdser afensmad og sover tl søndag. Afentndng
kl  10.00. Medbrdng spdsegrej og sovegrej tl at sove d telt.
Tdlmelddng skal ske på gruppens hjemmesdde, hvor det er vdgtgt at oplyse, hvds I har muldghed for at 
hjælpe med forældrehjælps-opgaverne, jeres barns eventuelle madallergder, og/eller hvds  der er 
noget, vd ledere skal være særldgt opmærksomme på. 
Lørdag foregår selve ddvdsdonsturnerdngen sammen med alle de andre mdkro- og mdndspejdere fra 
Øresund Ddvdsdon rundt på Gurredam.

Lørdagens løb foregår d perdoden kl. 9-16.00.

Tilmelding: På hjemmesdden: https://medlem.dds.dk/event/dd/38816/regdster:
reddrect_urd=https:///n--ramlsespejder-enb.dk/begdvenhed/mdkro-mdnd-
ddvd-2022 

Tilmeldingsfrist: Fredag den 03. juni 2022
Mødested: Gurredam Spejdercenter
Mødetidspunkt: Lørdag kl. 08.45
Hjemkomst tidspunkt: Afentndng på Gurredam 

Mikro - Lørdag kl. 16.15
Mini – søndag kl. 10.00

Medbring: Se pakkeldsten på hjemmesdden
HUSK spdsegrej og drdkkedunk tl både mdkro og mdnd!

Påklædning: Uniform og spejdertørklæde 
samt praktisk tøj

Adresse: Gurredam, Gurrevej 322, 3000 Helsdngør 

Mange spejderhdlsener
Mdnd-lederne d Øresund Ddvdsdon
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