Udfordringen 2021
D. 15. – 16. maj

Gruppeturen, hvor alle kan blive udfordret!
Så er det tid til at prøve kræfter med Jer selv og hinanden – vi skal se hvem der kan gå
længst – Er det minierne, juniorerne, troppen eller måske de store drenge i klanen? En
gået mini-km giver fx flere point end en senior-km og derfor vil vi til sidst kunne kåre en
vinder-gren for Udfordringen 2021.
Vi mødes alle lørdag morgen kl. 08:45 på Lille Rugbjerg Vej med maverne fyldte af god,
solid morgenmad, så alle er klar til dagens strabadser.
Ruterne (og tiden) starter kl. 09:00 så husk at være der til tiden.
De små rygsække er pakket med vand, regntøj og lidt snoller og energi til turen.
Medbring derudover: Skiftetøj, sovepose/underlag, lygte, de bedste vandrestøvler, reflekser
til begge ben og evt. vabelplaster
Alle skal se hvor langt de kan gå. Vi går i runder fra hytten på mellem 2-3 og 20-25km, hvor
det ind i mellem er muligt at tanke op, spise, sove eller skifte tøj.
Mikro & Familiespejdere er meget velkomne til at komme med på dagen og gå med på
nogle af turene og hilse på alle de andre.
Minier: Har 12 timer i alt, turen slutter for dem kl. 21:00 lørdag aften.
Junior, Trop og Klan: Har i alt 30 timer, skal overnatte udendørs og turen slutter kl. 15:00
søndag eftermiddag.
Så skynd dig at meld dig til, for at møde de andre i gruppen, få en flot vandretur i området
og ellers bare hygge dig med alle vennerne.
Turen koster 100kr for minier og opefter - tilmeldingen sker her:
https://www.2odense.dk/begivenhed/udfordringen-2021
Hvis I har spørgsmål kan I kontakte jeres leder
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
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