
Så er det nu...

FINALEN 2018

Læs meget mere om

på mesterskabet.dk

FINALEN

Kære FDFer
Nu er det tid til at samle jeres patrulje til årets VM-finale.
VM-finalen er for alle væbnere, seniorvæbnere og seniorer, og der
er ikke et krav at man har været med på Væbnermesterskabets netdel.

Finalen bliver fuld af fællesskab, udfordringer og nye venner fra andre
FDF-kredse. Programmet er spækket med oplevelser for patruljerne,
når I deltager i kampen om fanen, øksen og specialistkategorierne.

Tilmeld jeres patrulje senest den 13. april 2018 på mesterskabet.dk

Vi glæder os til at se jer til et brag af en finale!

Mange hilsner
Væbnermesterskabsudvalget

Foto: Jacob Warrer



Praktiske oplysninger

Tilmelding

Hvornår? Onsdag d. 9. maj til søndag d. 13. maj
Det er Kristi Himmelfartsferien

Væbnere, seniorvæbnere, seniorer, patruljeledere og venner!

VM-Pladsen ved Malmparken St. (København)
I deltagerbrevet vil der stå mere om området.

Så kontakt din patruljeleder

________________ kr.
(Prisen er patruljens egen pris og inkluderer både
arrangementsbetaling, mad og transport til københavn)

________________________________________

For hvem?

Hvor?

Pris?

Mødested og tid?

I tvivl?

Væbnermesterskabet 2018

Vi tager billeder af alt det, der sker på VM. Det gør vi, så du og andre kan se tilbage på de gode oplevelser, når VM er slut.
Når du deltager, giver du tilladelse til, at FDF må tage billeder af dig og bruge billeder i egne og eksterne medier.

Tilmeld dig online senest den:__________________________

I starten af maj modtager patruljelederen et deltagerbrev, hvor der står mange flere
vigtige informationer og forklaringer

Tilmeldingen foregår online via kredsens online tilmeldingsformular
Husk at angive om dit barn må deltage i klatre- og sejladsaktiviteter

Marie Krogsgaard Holmriis
I  maj afholdes der Finale i Væbnermesterskabet 2018 - og FDF Utterslev skal selvfølgelig med! Finalen er en lejr der afholdes i Ballerup, hvor patruljer fra hele Danmark deltager, det betyder at 1500 FDFere skal med. FDF Utterslev og alle de andre patruljer sover i telte på Finalepladsen, og står hver dag op og tager ud og oplever spændende og skøre poster i hele Københavnsområdet. Vi kører rundt med tog, bus og metro, og kan hver dag prøve 15 forskellige poster, som indeholder alt fra skuespil og klatring til førstehjælp og kompas. På posterne deltager man som patrulje, men de forskellige patruljer kan godt følges fra post til post, eller sætte sig sammen og spise en is hvis de trænger til en pause. På Væbnermesterskabet er der noget for enhver smag, og det hele slutter søndag med en gudstjeneste og kåring af vinderne. 

For at sikre at vi har mest mulig tid på Finalen til alle posterne, vil vi gerne inden lejren, bede forældrene om hjælp med blandt andet at forberede aftensmad. De konkrete opgaver skal I nok høre mere om, ligesom I også kommer til at høre nærmere om tider og steder. 

Skynd dig ind på www.FDFUtterslev.nemtilmeld.dk og tilmeld dig. Det skal du gøre senest den 6. april, men jo før du får det gjort, jo nemmere er planlægningen for dine ledere. Hvis du ikke kan komme på Finalen, må du også gerne skrive det på SMS til Morten på 20 72 88 47 �
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Kommer senere
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