
Til Stifinnere og Myggpatruljen (opp til 5.klasse):

Lørdag 26. okt. samles speiderne i Hordaland til den årlige:

BYMANØVEREN 
Fremmøte: senest kl. 10.30 foran Johanneskirken.

Ta med: Speiderskjerf, speiderskjorte (de som har), mat, drikke og 
sitteunderlag. Klær og fottøy etter været. Pakk i sekk. 

Hva skjer: Etter vi har registrert oss starter arrangementet med en 
samling / liten speidergudstjeneste i Johanneskirken kl. 11.00.       
Manøveren starter rett etter dette. Vi deltar i småspeiderløypen (opp 
til 5. klasse). Vi satser også i år på en patrulje med stifinnere og 
Myggpatruljen (vandrerne i 5.klasse).
Patruljene går samlet en løype rundt i sentrum hvor vi skal innom 
en del poster hvor bl.a. speiderferdighetene blir testet. 
Vi må ha med to voksen som følger hver av patruljene rundt i løypen. 
Men på postene må de samarbeide og greie seg 
selv. Hva som er på postene vet vi ikke, men det 
er ofte en knutepost og en førstehjelpspost. 

Avslutning: Mål er ved Speidersenteret midt i gågaten i 
Marken. Vi er ferdig når alle postene er gjennomført, vanligvis 
mellom kl 14.00 og 15.00. Ved mål er det salg av vafler og saft.

Påmelding: Innen onsdag 16. oktober til Jostein (97109919 –  
josttrae@online.no). Vi har frist for å melde oss på videre. Hvis noen

        etter fristen kan være med så ta kontakt. Gi også en tilbakemelding
        hvis du ikke kan være med, så vet vi at det bare ikke er glemt å melde
        på. Det koster ingen ting å delta, speidergruppen betaler dette. 

Bymanøvermerket: Alle som deltar får årets bymanøvermerke.

Voksne: Vi trenger to voksne som kan følge hver patrulje rundt i 
løypen. Gi beskjed ved påmelding.
Vi må også stille med postvakter og vi har ikke nok ledere til dette.
Her er det mulig å få en enkel oppgave som 
ikke krever lang fartstid som speider. 
Gi beskjed ved påmelding.

Håper flest mulig kan være med.

Speiderhilsen Lederne

http://laksevaag.kmspeider.no

http://laksevaag.kmspeider.no/

