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ABZ - Lederinformation vedr. Miniweekenden 2018 
 
Afgang: Vi forventer at være færdige søndag ca. kl. 11.45 

 
Ankomst: Spejderne skal ankomme lørdag ca. kl. 09.30 således at I er klar til at starte på dagløbet 

senest kl. 10.00 
 

Betaling: Til Loui, på weekenden  
 

Fantasiramme: Hele weekenden er bygget op omkring Wild-West byen “Niloose City”. 
Indbyggerne her er en sælsom blanding af cowboys, farmere, pelsjægere, letlevende 
damer (?) og ikke mindst guldgravere og falskspillere, og vi vil forsøge at holde denne 
fantasiramme fra fredag til lørdag nat. 
 

Hver mini medbringer: Sovepose + underlag, regntøj, skiftetøj & sko, toilettaske m/ tandbørste + -pasta, sæbe, 
håndklæde o.s.v.  Uniform (eller som min. spejdertørklæde), evt. sovedyr & lommelygte. 
Husk madpakke til lørdag middag !!   ALT skal mærkes med navn !  
 

Hver patr. Medbringer Grydesæt, alm. køkkengrej, grydestativ  
 

Indbydelse til minier: Er vedlagt dette brev - husk at påføre egne oplysninger FØR du kopierer!  
 

Ledermøde: HUSK: I år holder vi ikke ledermøde fredag. De der evt. måtte forvilde sig ud til 
Niloose City om fredagen, må påregne at blive sat i arbejde… 
 

Mad: OBS: Aftensmaden er incl. i prisen, tilberedes flokvis & fortæres fælles 
Der vil være hjemmelavede boller til morgenmad søndag.  
Tilbehør til disse + evt. andet morgengøgl skal I selv sørge for at indkøbe (& fortære ;-) 
 

Overnatning: Der overnattes i fælles ”opholdstelte” (= I skal altså IKKE selv have spejdertelte med!), der 
vil i øvrigt være lederlejr hvor alle lederne opfordres til at henkaste deres eget telt ;-) 
  

Patruljestørrelse: Minierne arbejder i egne patruljer om lørdagen, vi anbefaler patruljer á 4-8 minier 
 

Pris: Den uhyggelige hyggelige pris er kun kr. 95,- pr minispejder (+ jeres morgenmad) 
 

Spørgsmål: Stilles pr. SMS til Claus Haagensen (40 81 40 16)  
 

Sted: Niløse Spejdercenter, Holmevejen, 4293 Dianalund, Ring/skriv hvis I har brug for et kort !  
 

Tilmelding: Pr. mail eller SMS til Claus Haagensen, senest d. 8. september!!!  
Mail: haagensen@e-team.dk - SMS: 40 81 40 16 
 

Udklædning: Minierne skal ikke være klædt ud, -  lederne må rigtigt meget gerne finde noget tøj der 
passer ind i fantasirammen, det vil bare være SÅ fedt ! ! ! 
 

       Vi glæder os rigtigt meget til at se jer alle sammen  
                 på MINIWEEKEND 2018 

 

Mange spejderhilsener  
fra byrådet i Niloose CityNiloose CityNiloose CityNiloose City 

 
Louie, Mikkel, Maria, Haagensen m.fl. 

 

 

 

 

 


