Kampen om SHERE
KHANS SKINN 2021

TID: Søndag 5. September 2021
STED: I Grenland - kommer etter påmelding
HVEM: Alle småspeidere/flokkene i
Grenland krets kan delta.

Invitasjon til kampen om Shere Khans skinn 2021
Skotfoss speidergruppe er i år ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet «Kampen om Shere
Khans skinn» i Grenland krets.
Årets arrangement planlegges med tanke på å minimere smitterisiko og vil derfor gjennomføres noe
annerledes enn vanlig:
•

•
•
•

Oppstart kl. 11.00., med avslutning innen kl. 15.00. For å unngå kø eller store ansamlinger,
får hvert påmeldte lag/flokk forskjellige oppmøtetidspunkter. De fleste poster vil være
bemannet, slik at det følges med på at avstand holdes underveis. Utdeling av merker og
diplom etter hvert som flokkene kommer i mål.
Felles avslutning og overlevering av skinnet til vinneren gjøres når alle resultatene er samlet
inn fra alle postene på slutten av arrangementet.
Det legges opp til at deltakerne har med seg egen niste og dermed ikke noe felles bespisning
(grill eller liknende). Hver gruppe sørger for det de selv trenger av mat, varm drikke etc.
Dette arrangementet har vanligvis blitt introdusert som en familiedag, hvor speideren har
blitt oppfordret til å ta med seg familien ut på tur. For å gjøre arrangementet mindre og
oversiktlig ønsker vi i år å ikke formidle dette, slik at det totalt blir færre mennesker samlet.

Hver flokk må minst stille med to ledere. Det er behov for at noen ledere må være postmannskap.
Påmelding innen: 20. august via min.speiding.no

Ved påmelding må det oppgis navn på alle som deltar, inkludert ledere. Også om gruppen stiller med
en eller flere lag/flokker.
Mer detaljert info om oppmøtetidspunkt og sted sendes ut når dette er avklart og etter
påmeldingsfristen.
Dersom det er spørsmål knyttet til arrangementet ta kontakt med ansvarlig leder for arrangementet,
Lene Topper på lene.topper@nsf.no eller på 91758721.
Speiderhilsen fra lederne
1.Skotfoss speidergruppe

