LEDERINFORMATION 1
DUKA-ROLD, DAGSAKTIVITETER (LØR)
Om lørdagen kommer de små spejdere/FDF’ere, og der er fælles
velkomst for alle kl. 10 med tjek-ind fra kl. 9.15 (dog starter familiespejd
for sig selv ved Røverknolden).
For spejdere/FDF’ere fra 6 år og op, er der dagsaktiviteter, hvor man kan
få spændende og anderledes oplevelser i skoven. Man vælger
hjemmefra mellem aktiviteterne. Deltagerne på dagsaktiviteter tilmeldes i
patruljer, hver med mindst 6 og maksimalt 9 medlemmer. Er deltagerne i
patruljen under 12 år skal desuden tilmeldes en voksen, der følger
patruljen.
Dagsaktiviteterne skal forhåndsprioriteres ved tilmeldingen.
Valgmulighederne vil fremgå af tilmeldingsformularen på BUS-Aalborgs
hjemmeside, så I skal orientere jer i dem først, før I vælger prioriteringen
sammen med de tilmeldte spejdere/FDF’ere - med mindre I ledere
vælger at tage beslutningen selv. Der er en aktivitet formiddag og en om
eftermiddagen, og undervejs er der frokost og frugt-pause, og der
afsluttes med aftensmad og fælles “lejrbål”.
Spejdere/FDF’ere over 12, som ikke har været på natløb, kan godt
tilmeldes kun til dagsaktiviteter.

DUKA-ROLD ER ET ARRANGEMENT FOR HELE
GRUPPEN / KREDSEN
Det består af tre dele,
1) Natløb, for spejdere/FDF’ere fra 12 år og op,
2) Dagsaktiviteter, for alle fra 6 år og op
3) Dagsaktivitet for familiespejdere/-FDF’ere

DUKA-ROLD FAMILIESPEJD (LØR)
Familiespejdere/-FDF’ere, 3 til 6-årige med forældre, har deres helt eget
DUKA Rold, som foregår ved Røverknolden kl. 10 til 13. Også her er der
en spændende aktivitet med trolde, og frokost undervejs.

Det foregår i Rold Skov, mellem Skørping og Rebild, fra fredag d. 14. juni
2019 kl. 20 til lørdag d. 15. juni kl. 20

PRISER & TILMELDING

Herunder kan I se mere om de tre forskellige dele af arrangementet.

Deltager man i natløb og dagsaktiviteter er prisen DKK 250 pr. person.
Deltager man kun i dagsaktiviteter er prisen DKK 125 pr. person
Deltager man i familiespejd er prisen DKK 50 pr. person over 2 år.

DUKA-ROLD, NATLØB OG DAGSAKTIVITETER (FRE-LØR)

Fælles for alle tre former for deltagelse i DUKA-Rold er, at maden er
inkluderet, dog ikke specialkost, (allergi/religion/vegetar), som må
medbringes hjemmefra.

Natløbet er tilrettelagt for tropsspejdere, væbnere, seniorvæbnere,
seniorer, rovere, rangere og ledere. Deltagerne på natløbet tilmeldes i
patruljer i tre forskellige kategorier: de 12-17-årige, Egern; de 17 til 24årige, Ræve; og ledere/24+, Grævlinge. En patrulje består af mindst 4 og
maksimalt 7 medlemmer.
Som leder skal du selvfølgeligt have sendt dine tropsspejdere/væbnere/
seniorvæbnere afsted på dette natløb, hvor de er helt på egen hånd i den
mørke skov og skal klare opgaverne uden din kyndige hjælp.
Som seniorspejder/rover/ranger skal du naturligvis også afsted og
afprøve al din kunnen og dine færdigheder, sammen med dine
sædvanlige “partners in crime”!
Og som leder skal du helt sikkert selv afsted, ud og teste om erfaringen
holder og uden at have ansvaret for ungerne og de unge, bare dig og
dine medledere hjemmefra gruppen/kredsen. Det bliver SÅ fedt!
Der er mellem 20 og 30 poster, og der skal tænkes strategisk, for man
kan ikke nå alle poster. Så der skal vælges ud fra tidsrammer, mulige
point og så selvfølgeligt tema for posten. De tre kategorier dyster kun
med patruljer i egen kategori, og der er naturligvis præmie og hæder til
den bedste patrulje i hver kategori.
Der startes på to forskellige tidspunkter, Egern-patruljer starter kl. 20,
Ræve og Grævlinge kl. 21.30. Nogle poster lukker tidligere end andre og
de seneste lukker kl 04.40. Overnatning sker på anvist plads i egne telte
eller bivuaker.
Overnatningspladsen åbner samtidigt med tjek-ind, fredag kl. 19.

Tilmelding på http://bus-aalborg.dk/ fra 29/4-19 til 27/5-19
I skal tilmelde patruljerne patruljevist til BUS-Aalborg.
Den enkelte spejder/FDF’er skal tilmelde sig til egen gruppe/kreds.
Til brug herfor har vi lavet indbydelsesskabeloner – find dem på vores
hjemmeside. På skabelonen udfylder I jeres egen tilmeldingsfrist i forhold
til sidste frist for tilmelding til DUKA-Rold, jeres egen pris, hvis I vælger at
lægge transportomkostninger oveni prisen, og jeres møde- og
afhentningssted, hvis I anvender fælles transport.
Vælger I at mødes ved Rold Skov, er der afsætning/-hentning ved
Skørping Idrætscenter, Himmerlandsvej 59, Skørping. Følg
kørselsanvisningerne.
Efter tilmeldingsfristen sendes lederbrev ud med information om tildelte
dagsaktiviteter samt praktiske oplysninger vedr. parkeringsforhold,
afsætning/afhentning mm.
Vi glæder os til at se jeres patruljer på DUKA-Rold!
Bliv opdateret på vores Facebook-/hjemmeside:
https://www.facebook.com/DUKARold/ og http://bus-aalborg.dk/

Med venlig hilsen
BUS-Aalborg / De Uniformerede Korps i Aalborg (DUKA)

