
 

Bemærk at dette arrangement faktisk er hele tre lejre! 
Det er DM i Spejder, men samtidig også Distrikts-turnering for Gudenå Distrikt. 
Og hvis man vinder kvalifikationen, er der endnu en lejr den 19. - 21. maj på Houens Odde. 
 
For senior-spejdere gælder der, at I umiddelbart kan deltage i en spejder-patruljer hvis I går i 8. klasse. 
Hvis I går i 9. eller der over, må der højst være 2 seniorer. I må ikke være fyldt 18 år. 

Invitation til kvalifikationen til DM i Spejder på Moselund Spejdercenter 

Hej spejder! 

Tiden nærmer sig for DM i Spejder - En konkurrence hvor dig og dine patruljekammerater kan komme ud og 
benytte alle de spejderfærdigheder i hver uge øver hjemme i gruppen. Weekenden vil byde på både traditionelle 
og utraditionelle aktiviteter, og der vil blive nok at se til.  

Kvalifikationen er først og fremmest en konkurrence. Konkurrencen er ikke kun for stræberpatruljen, men i høj 
grad en konkurrence som retter sig mod alle ambitionsniveauer. Udover konkurrencedelen vil der fredag aften 
også være mulighed for socialt samvær grupperne imellem. 

Der vil være en konkurrence for juniorer, tropsspejdere og seniorer.  

Er i gode nok under konkurrencen kvalificerer i jer til finalen, som afholdes på Houens Odde Spejder-center den 
19. - 21. maj. Vinder man finalen kan man kalde sig Danmarks sejeste spejderpatrulje indtil arrangementet igen 
bliver afholdt.  

Konkurrencen løber fra lørdag d. 14. april kl. 9.30 og slutter søndag d. 15. april kl. 13.30. Der er mulighed for 
ankomst  fredag kl. 19.00. Det er dog op til den enkelte gruppe at vælge hvornår i ønsker at ankomme. Inden 
konkurrencestart skal der blot være en madpakke klar til lørdag middag samt en lejrplads opsat med minimum 
plads til overnatning og en bålplads. Madpakken kan smøres på centret lørdag morgen.  

I feltet herunder har jeres leder markeret hvornår I skal mødes og hvornår i er retur fra kvalifikationen: 

 

 

 

 

 

 

Praktisk info: 

- Hele weekenden foregår udendørs. Medbring derfor påklædning og udstyr til dette.  
- Prisen inkluderer alle måltider fra lørdag morgen og til og med frokost søndag.   
- Alt øvrig information kan ses på www.dmispejder.dk  

Vi anbefaler alle spejdere og ledere at følge DM i Spejder på Facebook. I finder os på nedenstående link. På 
Facebook kommer der løbende hints og nyheder: https://www.facebook.com/DMiSpejder/ 

Sidste tilmelding  er 28/3, men der er et "først til mølle"-princip og kun 350 pladser, så du kan se på næste side 
hvornår din leder vil have din tilmelding retur. Tilmeldingen er bindende! 

Vi glæder os til en hyggelig, sjov og udfordrende konkurrence 😊 

 

Vi mødes: Fredag kl. 19:00  Vi mødes her: Engedal 

Vi er retur: Søndag ca. kl. 14:15 Vi er retur her: Engedal 

Pris for deltagelse: 275 kr. som indbetales på gruppens konto 1909 7850079792 mærket DMIS +navn 

Adresse på centret:  Moselund spejdercenter findes på følgende adresse: 
Århusvej 8-10, 8382 Hinnerup 

 

http://www.dmispejder.dk/�
https://www.facebook.com/DMiSpejder/�


 

Tilmeldingsblanket – Afleveres til din leder senest 22. februar 2018 
(så vi kan nå at planlægge hjemmeopgaven i fællesskab) 

 

Navn:______________________________________________  Fødselsdag:_________________________ 

Klassetrin:_____  

Særlige hensyn:__________________________________________________________________________ 

Mine forældre kan hjælpe med kørsel ud:______ 

Mine forældre kan hjælpe med kørsel hjem:______ 

 

Betalingen overføres til Sika Hammel bankkonto: 1909 - 7850079792 og mærkes: DMiS - [navn] 


