KAMPEN OM DE SORTE STØVLER 2013
- Mysteriet i Spooky Springs
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KÆRE SPEJDERE…
Så sidder I atter engang med indbydelsen til Danmarks fedeste spejderløb – Kampen Om De Sorte
Støvler 2013 – MYSTERIET I SPOOKY SPRINGS...

INTRO:
Spooky Springs er en lille flække beliggende langt ude i Nevadas ørken. For over 50 år siden blev byen ramt af en uforklarlig
hændelse, da der angiveligt styrtede en U.F.O fyldt med rumvæsener ned på gamle Bob McMushrooms gård. Ingen fra byen så
selve nedstyrtningen, men de ældste kan huske at have set et uforklarligt lys på nattehimlen, efterfulgt et stort brag. – Og
umiddelbart efter blev hele området spærret af af politi og militær – Som efterfølgende hævdede at braget og glimtet skyldes en
eksplosion i et hjemmebrænderi.
Gennem årene er Spooky Springs blevet trækplaster for UFO entusiaster, forskere, rumvæsenjægere og skøre kugler, og hvert år
afholdes den traditionsrige Spooky Springs Alien Festival, hvor alle byens borgere deltager i det store UFO optog gennem byens
gader. Nu er det atter blevet festival tid, og endnu samles alverdens entusiaster med det ene formål at løse ”Mysteriet i Spooky
Springs”...

FAKTA:
HVEM KAN DELTAGE:
HVORDAN KAN MAN DELTAGE:
HVORNÅR ER DET?:
TILMELDING:

Alle spejdere uanset korps i alderen 12-16 år.
Man deltager i patruljer fra 3 til 7 personer!
19/20. Januar 2013
Senest 24. December 2012 på www.kodss.dk OG IKKE ET SEKUNDT SENERE!!!
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
KODSS er en hike på ca. 25-30 km midt i januar måned, hvilket betyder at det er en udfordrende og hård tur. Derfor skal du være i
en nogenlunde fysisk form for at deltage.
Løbet er en konkurrence, hvor der lægges vægt på sammenhold, spejderfærdigheder og ikke mindst patruljens evne til at
samarbejde – Det er derfor et løb ALLE har en chance for at vinde, hvis man strammer sig an og yder en indsats.
Start:

19. Januar 2013, kl. 10.00 ( Stedet får du af vide senere!)

Slut:

20. Januar 2013 kl. 14.00 ( Heller ikke her vil vi afsløre noget!)

Pris:

125 kr. pr. person

Område:

Løbet vil foregå i området omkring Struer (Vestjylland)

Deltagere:

Alle tropsspejdere fra alle korps (Blå, Grønne, Gule eller hudfarvede) kan deltage (Alder: 12 – 16 år). Ingen
i patruljen må være fyldt 17 ved løbsstart. Er en eller flere fyldt 17, men ikke 18 år, kan patruljen deltage
uden for konkurrence.

Tilmelding:

24.December 2012 og ikke et sekund senere, patruljevis på www.kodss.dk

Foropgave:

For at deltage på KODSS skal patruljen løse en foropgave. Der gives point for funktionalitet, autentitet,
kreativitet og total niceness. Foropgaven kan findes på www.kodss.dk

YDERLIGERE INFO:
Alle tilmeldte vil sidst i december pr. mail modtage et deltagerbrev med specifikke oplysninger om turen - Skulle du have spørgsmål
inden da, kan du kontakte Michael Jensen (Ansvarlig for tilmelding og økonomi) på tlf. 2395 1365.
Med STOR spejderhilsen...

KODSS 2013 Teamet

Vi glæder os til se dig på

KAMPEN OM DE SORTE STØVLER 2013

