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Ærede Stifinder.
Forestil jer en turnering hvor venskskab og      samarbejde 
giver jer en førsteplads. En turnering hvor jeres ægte spej-
derånd betyder, at I bliver hyldet til præmieoverrækkelsen. 
Det er den turnering I nu bliver inviteret til.
Tonkawa, Krigshøvdingen og Buffalo Bill indkalder alle stam-
mer til en venskabelig dyst i spejderviden, spejderånd og 
kammeratlige konkurrencer. 
Torsdag den



En hilsen 
fra Buffalo Bill
Ærede stifindere hos De 
Gule Spejdere i Danmark. 
Jeg har rejst i næsten 
hele verdenen med mit 
Wild West Show. Dog mangler jeg at besøge 
Danmark. I alle mine shows har indianerne 
været en trofast del af underholdningen. Ingen 
er bedre med en bue eller på en hesteryg.  
Jeg har hørt at Stifinderne i Danmark er de 
absolut dygtigste blandt indianere, så derfor 
inviteres I alle til at deltage i mit show.  
Betalingen er solid forplejning og 1$ pr. hoved. 

En hilsen 
fra Tonkawa
Kære stifindere send ordet  
videre. Jeg har talt med 
Buffalo Bill. En mand af 
ære og ægte respekt for  
os oprindelige indianere. Rid ud til de  
fjerneste stammer, så hurtigt som vinden  
blæser. Fortæl at Tonkawa hidkalder dem. Fortæl 
dem at snart skal vi samles - hele landets  
stifindere - vi skal samles og krydse kløften 
mellem indianer og hvid mand. Vi skal vise 
at med venskab og klogskab skabes de bedste  
relationer for vores fremtid.

Turneringen starter d. 10. maj klokken 13  
og slutter d. 12 maj klokken 14.
Turneringen afholdes hos Kong Valdemars Trop
Bondestien 12, 3330 Gørløse

Med Gul Spejderhilsen
Kong Valdemars Trop

Stifindere hos De Gule Spejdere - Giv aldrig op!
Forestil jer en turnering hvor venskab og samarbejde giver Jer en førstep-
lads. En turnering hvor Jeres ægte spejderånd betyder, at I bliver hyldet 
til præmieoverrækkelsen. Det er den turnering I nu bliver inviteret til.
Tonkawa, Krigshøvdingen og Buffalo Bill indkalder alle stammer til en 
venskabelig dyst i spejderviden, spejderånd og kammeratlige konkurrencer.

Foropgaven: Et fjerskjold, 
med kobbeldyr påmalet.
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Ugh Stifindere 
 
Så er det atter tid til den årlige Stifinderturnering, hvor vi skal mødes med alle landets 
stifindergrupper og kæmpe om hæder og ære til stammen.  
 
 
Adresse:   Kong Valdemars Trop, Bondestien 12, 3300 Gørløse 

Ankomst:   Vi mødes torsdag d. 10. maj kl. 11:00 på ovenstående adresse. 

Hjemrejse:  Alle skal afhentes lørdag d. 12. maj kl. 14:00 samme sted. 

Transport:  Forældrene henter og bringer selv børnene. I kan eventuel aftale samkørsel. 

Pris:  200 kr. pr. stifinder.  
 Tilmelding og betaling skal afleveres til din leder senest tirsdag d. 20. marts. 

Praktisk:   Vi sover i telt, og der kan godt være koldt om natten. Så husk liggeunderlag, en 
 god varme sovepose, evt. skiundertøj og gode varme strømper. 

Hjælpere: Vi kan altid bruge en hjælpende hånd fra forældrene, så hvis du vil være med til 
en super oplevelse sammen med dit barn, så tilmeld dig på slippen herunder.  

 

Vi glæder os til en fantastisk tur 
 

Stifinderlederne 
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Tilmelding til Stifinderturnering 2018 

Afleveres sammen med betaling senest 20. marts 
 

Navn:   Tlf. forældre:  

 

Ja, naturligvis skal jeg med   Øv, øv, øv – jeg kan desværre ikke komme med  

 

Ja, jeg vil gerne være hjælper på turen (Navn + tlf):  

 

Særlige forhold vi skal være opmærksomme på:  

 

Jeg/vi vil gerne bage og medbringer:  
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Foreløbigt program for Stifinderturneringen 

Torsdag: 

11:30: Gruppe Loke ankommer 

11:30 – 12:30 Frokost 

13:00-13:15 Velkomstparade 

13:30 Lejrbygning 

18:00-18:45  Aftensmad lavet af køkkenholdet 

20:00 Tonkawa starter bueskydningsfinalen 

21:00 Samling ved Tonkawas Lejr 

22:00 Ro i Lejren 
 
 
Fredag: 

07:00 Vækning 

07:20 Madudlevering - morgenmad 

09:00-09:15 Flagparade 

10:00-15:00 Stifinderløb 

16:00 Madudlevering 

19:15-20:45 Lejrbål 

21:00-22:00 Finaleshow 

22:00 Natmad 

22:30 Ro i Lejren 

 

 
Lørdag: 

07:00  Vækning 

07:20 Madudlevering - morgenmad 

09:00-09:15 Flagparade 

09:45-10:45 Lejrnedbrydning 

11:00-12:00 Tovtrækning 

12:00-13:00 Frokost 

13:00-14:00 Afslutningsparade 

14:00 Afhentning af trætte stifindere 
  



 Stifinderturnering 2018 

 

 
 

PAKKELISTE ER PAKKET 

Uniform, tørklæde, evt. bælte, kasket (husk at få alt med i stifinderlommerne ☺)  

Sovepose + evt pude  

Liggeunderlag   

Ekstra tæppe  

Evt. Siddeunderlag  

Evt. Dolk  

Evt. Økse  

Drikkedunk + kop der kan bæres i bæltet  

Bestikpose med indhold (flad tallerken, dyb tallerken, krus, bestik, viskestykke)  

Lommelygte med ekstra batterier – evt. pandelygte  

Toiletsager (tandbørste, tandpasta, sæbe, vaskeklud, håndklæde mm.)  

Solcreme, insektspray, læbepomade  

Fornuftigt fodtøj  

Gummistøvler  

En go’ varm trøje  

Regntøj  

Undertøj  

T-Shirts  

Bukser  

Shorts  

Evt. skiundertøj  

Nattøj  

Sokker  

Sygesikringskort (eller kopi)  

Evt. sovedyr  

Evt. turrygsæk  

  

Madpakke + drikkelse   

 


	Text1: Stifinderne fra Gruppe Loke mødes hos Kong Valdemars Trop torsdag d. 10. maj kl. 11:00. og afhentes igen samme sted lørdag d. 12, maj kl. 14:00. Der kan eventuelt aftales samkørsel. Husk at medbringe en god stor madpakke og drikkelse til torsdag. Vi skal have tilmeldingen senest d. 20. marts. Prisen for at deltage er 200,00 kr. pr. person, som betales til lederne ved tilmelding. Hvis der er forældre der vil deltage som hjælpere i turneringen må I meget gerne skrive det på tilmeldings-slippen.     


