LEDERBREV
REE PARK SAFARI RANGER CHALLENGE
27. - 29. marts 2020, Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft
Hermed følger indbydelsen til Ree Park Safari Ranger Challenge. Løbet er for alle spejdere
og FDFere i alderen 12-18 år.
Vi håber, at I vil bringe indbydelsen ud til alle jeres patruljer, så vi kan komme rigtig mange
af sted.
ADRESSE
Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft
INDBYDELSEN
Indbydelsen printes på ét stykke papir (2-sidet). Meget gerne i farver.
PRIS
Prisen for weekenden er 350,- pr deltager. En del af pengene går direkte til arbejdet med
truede dyrearter.
Hjælpere deltager for 75 kr., hvilket dækker adgang til - og overnatning i - Ree Park Safari
med fuld forplejning hele weekenden, samt et obligatorisk konservation fee som går til
arbejdet med truede dyr.
TILMELDING
Tilmelding skal ske patruljevis via linket på www.rangerchallenge.dk og SKAL foretages af
en voksen leder. Det kan altså ikke være patruljelederen, der foretager tilmeldingen.
Tilmelding skal være foretaget senest d. 21. februar 2020
Løbet har kapacitet til 80 patruljer. Patruljerne bliver tilmeldt efter princippet først til mølle.
Nås max. antal lukkes der for tilmelding.
Ledere, der ønsker at deltage på Ranger Challenge, vil ikke kunne være support for en
patrulje, men skal tilmeldes som hjælpere og vil få tildelt opgaver i løbet af weekenden.
Hjælpere tilmeldes enkeltvis via linket, der findes på www.rangerchallenge.dk
Personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding behandles i henhold til
persondataloven.
BETALING
Betaling sker patruljevis, når patruljen er optaget som deltagere i løbet. Vejledning tilgår
senere.
Betaling for hjælpere sker samtidigt med tilmelding.

OVERNATNING
Patruljer: Fredag nat, overnattes der patruljevis i egne telte eller i bivuak. Til overnatning
lørdag nat, skal patruljerne medbringe presenninger, så de kan bygge bivuakker inde i
parken. Vær opmærksom på, at patruljen skal have materialerne til bivuakken med rundt på
hele løbet.
Ledere: Ledere overnatter ikke sammen med patruljerne, men i telte på forskellige lokations
i Ree Park Safari.
FORPLEJNING
Al forplejning er med i prisen for løbet. Husk at spise hjemmefra fredag aften.
ANKOMST
Der er tjek in fredag aften i tidsrummet 20.30 - 21.30
AFREJSE
Løbet slutter søndag kl. 14.30 efter præmieoverrækkelse.
PARKERING
Parkering foregår på Ree Park Safaris parkeringsplads. Følg anvisningerne fra P-folkene,
når I ankommer.
BÅL
Det er ikke tilladt at lave bål hverken i parken eller på de omkringliggende arealer. I
forbindelse med overnatningen fredag aften er det tilladt at bruge trangia.
RYGNING
Rygning inde i selve parken må kun foregå på rygepladserne. Der er 5 styk fordelt rundt i
parken.
LEDEROPGAVER I LØBET AF WEEKENDEN
Ledere skal tilmeldes via den særlige hjælperformular. Alle vil blive brugt som
postmandskab eller anden medhjælp i løbet af weekenden. Det er ikke muligt at følge sin
patrulje rundt på løbet. Ligeledes overnatter hjælpere ikke sammen med løbets deltagere.
ANDRE HJÆLPERE
Alle over 18 år er velkomne som hjælpere – også selvom man ikke er aktiv leder til daglig
og selvom man ikke har en patrulje med i løbet. Alle hjælpere skal dog være indmeldt i et
korps og derigennem have en gyldig børneattest.
FOROPGAVE
Igen i år beder vi alle deltagende patruljer lave en foropgave. Foropgaven indgår i den
samlede bedømmelse. Foropgaven vil også indgå som en del af en eller flere poster.
Årets foropgave består i at fremstille en bue og 3 pile. Se den særskilte beskrivelse.
PATRULJER
Patruljerne skal bestå af 3-8 spejdere eller FDFere i alderen 12 – 18 år. Opgaver og poster
vil være tilrettelagt efter patruljestørrelse på 5 personer.
Deltagerne må ikke være fyldt 19 år på løbets starttidspunkt, og gennemsnitsalderen i
patruljen må max. være 17 år ved løbets starttidspunkt.
FØRSTEHJÆLP
Patruljerne skal selv medbringe førstehjælpsudstyr til småskader. I tilfælde af større skader
har Ranger Challenge et førstehjælpsberedskab.

NATTEVAGTER
Der vil i løbet af weekenden være brug for et antal nattevagter. Disse findes blandt de
deltagende ledere, så man må som leder regne med at skulle påtage sig en nattevagt enten
fredag nat eller lørdag nat.
DELTAGERBREV
Når en patrulje er tilmeldt Ranger Challenge, udsendes der et deltagerbrev med praktiske
oplysninger.
HJÆLPERBREV
Når du tilmelder dig som hjælper, vil du modtage et hjælperbrev med praktiske oplysninger.
FOTOTILLADELSER
Når I udfylder tilmeldingsformularen, skal I angive, at alle i patruljen har tilladelse til at måtte
fotograferes.
I vil senere få tilsendt en erklæring, der skal underskrives og medbringes fysisk ved
ankomsten til Ranger Challenge. Det er patruljeførerens ansvar, at erklæringerne er med.
FORPLEJNING
Ved tilmeldingen oplyses, hvis der er specielle kostmæssige hensyn vi skal være
opmærksomme på. F.eks. allergier, vegetarer ect…..

KONTAKTINFO – RANGER CHALLENGE-UDVALGET
Alle generelle henvendelser rettes til info@rangerchallenge.dk
Korpsspecifikke henvendelser rettes til de respektive korpsrepræsentanter
DDS
Rasmus Kragh Jensen 61 46 69 91
Erik Liseborg 26 30 40 96

FDF
Lene Thanild Schøler 24 62 17 15
Søren Carøe 21 48 44 47

KFUM
Roald Jensen 26 27 93 96

Adventistspejderne I Danmark
Mads Robert Kjøller Kivikoski 51 36 04 05

De Grønne Pigespejdere
Rikke Bro Langkilde 31 21 56 56

Danske Baptisters Spejderkorps
Mads Hasle Laursen 42 23 46 54

De Gule Spejdere
Stine Printzlau Vester 28 59 61 22

Dansk Spejderkorps Sydslesvig
Florian Lange 53 35 47 10

