
Søen Rundt 2023 

Søen Rundt 2023. 4. Februar kl 8.30 - ….. fra ca kl 17.00 

Pris 75 kr pr spejder/fdf leder der går med 25 kr. 

Temaet for Søen Rundt 2023 er Hollywood. 
Posterne vil derfor på en eller anden måde relatere til noget fra filmens verden. 

I år er der som noget nyt, en for opgave. Alle patruljer 
Skal medbringe er klaptræ, klaptræet skal måle ca 27x30 cm +/- og være 

konstrueret så der kan skrives på det. Og patrulje navn skal fremgå TYDELIGT. 

Hver patrulje skal medbringe MINDST en mobiltelefon der kan optage video. En 
powerbank vil også være en god ide ! 

Alle medbringer en drikkedunk, en kop, regntøj og en refleksvest. INGEN får lov at gå 
ud på ruten uden refleksvest. 

Der er igen i år, varm mad på middagsposten, samt vand depoter på ruten.  

Tilmeldingen sker her : 
 https://www.spejderne-holeby.dk/begivenhed/soeen-rundt 

Der er linket fra forsinde af hjemmesiden spejderne-holeby.dk 
Alle der når til middagsposten får et mærke. 

Hjælpere. Vi kan altid bruge hjælpere, det er gratis at hjælpe, og der er også varm mad 
til middag til hjælpere. 

For at vi har en chance for at holde styr på alle så må hjælpere MEGET gerne også 
tilmelde sig via linket. 

I uge 1 er det planen at vi vil bringe/ sende en “film plakat “ til alle grupper der er 
inviteret.  

Arrangementet er for spejdere / fdf i alderen 10-16 år. Junior og trop hos DDS. 
Der dystes om et vandre trofæ, men det gøres med et glimt i øjet. Konkurrencen er ikke 

det bærende element. 
Erfaringen viser at junior ( 10-13 årige ) patruljer med stor fordel kan have en leder med. 

Selvom det tegner til en lun vinter, så fraråder vi shorts, det er stadig koldt og 
blæsende i Februar. 

 
Spørgsmål kan rettes til Jacob på hjem@huusomlarsen.dk eller 20334815 
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