Nu er det tid til:

FINALEN 2019

Læs mere om

Kære FDFer

FINALEN

på mesterskabet.dk

Nu er det tid til at samle j eres patrulj e til årets VM -finale.
VM-finalen er for alle væbnere, seniorvæbnere og seniorer, og der
er ikke et krav om, 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 patrulj erne,
når I deltager i kampen om fanen, øksen og specialistkategorierne.

Vi glæder os til at se j er til et brag af en finale!
Mange hilsner
Væbnermesterskabsudvalget

Foto: Markus Glavind

Tilmeld j eres patrulj e senest den 3. maj 2019 på mesterskabet.dk

Tilmelding

Væbnermesterskabet 2019

Patruljenavn

Deltagernavn
Adresse

Postnummer og by
Fødselsdag
E-mail

Mobilnummer

Ja

Nej

Mit barn må deltage i sejlads- og vandaktiviteter:
Mit barn må deltage i klatreaktiviteter:
Der må tages billeder af mit barn*:
*) 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 VMer slut.
Når du deltager, giver du tilladelse til, at FDF må tage billeder af dig og bruge billeder i egne og eksterne medier.

1. maj 2019
Klip af og aflever til din patruljeleder senest den:__________________________

Praktiske oplysninger
Hvornår:

Onsdag d. 29. maj til søndag d. 2.juni2019
Det er Kristi Himmelfartsferien

For hvem:

Væbnere, seniorvæbnere, seniorer, patruljeledere og venner!

Hvor:

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

Pris:

200
______________
__ kr.
(Prisen er patruljens egen pris og inkluderer både
arrangementsbetaling, mad og transport til københavn)

Mødested og tid:

29. maj: FDF Huset kl. 18.30
2.
juni: FDF Huset
kl. 14.00
____________
____________________________

I tvivl:

Så kontakt din patruljeleder

Ca. 14 dage før finalen modtager patruljelederen et deltagerbrev, hvor der står mange flere
vigtige informationer og forklaringer

