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HVOR ER DE?

HACKET?

SPEJDERLEJRE?

Et utal af katastrofer præger i disse

Mens hele verden stadig venter på

Indtil der kommer styr på

tider jordens befolkning og naturen.

en kommentar fra Edward Snowden,

situationen vil alle store

forlyder det fra flere kilder at han

spejderlejre med mere end

eller nogen i hans omgangskreds har

10.000 spejdere være sat på

noget med angrebet på SPICOP at

standby. Allerede nu begynder

gøre.

der at opstå tvivl om der

Sygdomsepidemier, jordskælv og
kæmpe skovbrænde er bare
tilfældige eksempler.

Større finanskonglomerater forlyder
også at være indblandet eller at have
finansieret angrebet.

kommer en Spejdernes Lejr i
2022...!
Spejdercheferne garanterer at
den bliver gennemført - "om end
vi skal gøre det virtuelt".

Normalt plejer de forskellige
nationale beredskaber at få hjælp og
velvillig assistance af superheltene.
Men denne gang glimrer de ved
deres fravær. Tilsyneladende ved
ingen hvor de er.
Vi har forsøgt at få en kommentar
fra SPICOP men de har ikke ønsket
at udtale sig.

VIGTIGE DATOER
Juni 2013: Edward Snowden

Eft eråret 2015-2017: Superhelt e

Edward Snowden bliver

Superhelte indsættes for at

verdensberømt som whistleblower,

uskadeliggøre Mr. Tumbs

da han lækkede oplysninger til The

hackerteam. Alle superheltene er

Guardian.

dog sidenhen forsvundet i takt med

2017

Sommer 2015: SPICOP

at de blev indsat. Det er ukendt om
Mr. Tumbs hackerteam har noget

SPICOP formodes hacket.

med deres forsvinden at gøre.

KOM M ED!
Kom og få en spændende
oplevelse der har alt,hvad
der hører med til et
udfordrende og godt natløb
for nye og gamle spejdere.
Det er både sjovt, vildt og
hyggeligt når 200-300 unge
spejdere er på løb sammen.
Fenris et dags- og natløb på
15-20 km . hvor også de
yngste spejdere kan
gennemføre og få en god og
udfordrende oplevelse.
Derfor har du bl.a. mulighed
for at aflevere de tungere
dele af din bagage,så du kun
går med det mest
nødvendige.
Undervejs på løbet bliver
patruljerne udfordret i
færdigheder,teamwork og
ledelse.

28.-29. OKTOBER 2017
DELTAGERKRAV
Du kan deltage hvis du fylder 12 år, 13 år, 14 år, 15 år eller
16 år i løbet af 2017.
Der skal være mindst 4 og højst 7 spejdere i hver patrulje. I
hver patrulje må der højst være 2 spejdere fra årgang
2001-2002, resten skal være fra årgangene 2003-2005.
På Fenrisløbet.dk kan du se mere om løbet, reglerne, gode
råd og meget mere. Der er også en side med forældreinfo.

TILM ELDING

Vi gør meget for,at det skal
være hyggeligt og en god
oplevelse at være af sted i
mørket den sidste weekend i
oktober et sted i
trekantsområdet.

Sker på Fenrisløbet.dk efter "først til mølle-princippet".

Start- og slutsted er i
gåafstand fra en togstation.

Vi har et begrænset antal pladser, så de patruljer som først
er fuldtallige og godkendt kommer med!

For kun 250 kr. pr. spejder, kan du få fede oplevelser
sammen med hundredvis af andre unge spejdere! Prisen er
inkl. mad, Fenrismærke og en XL-Fenrisrefleks!
Tilmelding inden 10. oktober sker uden ekstra tillæg!

LØBET
Fenris begynder lørdag den
28. oktober kl. 13.00 med en
kæmpe multipost på basen.
Herefter er der et
dags/natløb på cirka 15-20
km. med 7 poster og mad
undervejs.
Natløbet lukker kl. 01.59, så I
kan nå tilbage og sove lidt
inden der er morgenmad og
præmieoverrækkelse.
Vi slutter søndag kl. 11.00.

Fenris 2016

