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Kære forældre nu nærmer sig tiden for VM-finalen. Nogle af jer har haft børn med tidligere, for andre er
det første gang.
Konceptet er at vi bor sammen men ca 1600 andre FDF´ere på Kræmmerpladsen ved Magleparken station.
Derfra tager patruljerne ud om morgenen og vender trætte tilbage sidst på eftermiddagen. Nogle af
patrujerne har så lukket nogle bonusposter op, som skal løses inden patruljerne er helt tilbage i lejren.
Det er nogle lange dage der er godt pakket med oplevelser og en hel del fysisk aktivitet.
Vi har tidligere diskuteret om der skal være et loft på lommepenge, men vi har vurderet at vi hellere vi
fortælle jer om hvad vi sørger for, -så i kan tage stilling til hvad i synes der er rimeligt.
Der serveres morgenmad med havregryn, brød og youghurt inden patruljerne forlader lejren.
Når patruljerne er ude på posterne har de store solide madpakker med, hvor der er lidt for en hver smag. I
pakkerne er der også grønt, og kage eller andet sødt. Da det er lange dage, skal der fyldes godt på
depoterne, og madpakkerne er lavet og lagt i køletasker, så de kan holde hele dagen.
Mht. Drikkevarer, så fylder børnene deres medbragte drikkedunke inden afgang, og i madpakkerne er der
også en juice eller lign.
Når patruljerne kommer tilbage, er der aftensmad og måske et stykke kage. (er der nogle der vil bage til os
? 😉)- måske skal de så ud på aftenløb- hvem ved?
løbet af dagen vil der være mulighed for at komme forbi en kiosk eller lign. Men det er ikke en shoppetur
og vi har erfaring med at børnene ikke går amok i slikbutikker. Istedet er det, en sjov drikkedunk eller en
lille gave til familien, som de bruger penge på. Dog har det de sidste par gange været varmt under VM og
der er blevet spist en is og drukket en sodavand i løbet af dagen.
Nogle har penge med til at købe ind i 55 nord-bussen, som gerne holder på pladsen. Vores oplevelse sidste
år var dog, at de ikke havde ret mange interessante varer med- så man skal nok ikke forvente at gøre det
store kup.
Hvis i har lyst til at blive klogere på VM. Kan i gå ind på www.mesterskabet.dk og læse mere.
Mens vi er på VM, kan i følge med på facebook under væbnermesterskabet og på instagram under #fdfvm
og som regel også på #ståsted.
Mvh. Bestyrelsen og os der skal med på VM.

