
INVITATION
REE PARK SAFARI RANGER CHALLENGE
24. – 26. marts 2017, Ree Park Safari, Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft

Rangerne i Afrika er bushens vogtere. De har viet deres liv til at passe på naturen og på dyrene deri. 
De arbejder med at sikre truede dyrearters overlevelse – bl.a. ved at forhindre krybskytter i at dræbe 
udrydningstruede dyr. Krybskytter dræber f.eks. næsehorn for at sælge de værdifulde horn, og derfor er 
næsehornet en af de mest truede dyrearter. 

Ree Park Safari er meget involveret i arbejdet med at bevare truede dyrearter, og har en camp i Kenya i 
Afrika, hvor de samarbejder med de lokale rangere.

Rangerne i Afrika benytter mange af de samme principper som spejdere gør brug af. De skal kunne 
færdes i naturen uden at sætte spor. De skal kende til planter og dyr og skal kunne følge både dyrenes 
og krybskytternes spor. De skal kunne lave mad over bål og udnytte naturens ressources, når de er væk 
fra ranchen i længere tid af gangen.

Nu har du og din patrulje også chancen for at forsøge jer som rangere, når Ree Park Safari i weekenden 
24 .-26. oktober 2017 endnu engang afholder Ranger Challenge.

Løbet foregår i Ree Park Safari – helt tæt på parkens vilde dyr, så der venter jer en oplevelse af de helt 
sjældne.

OM LØBET
Løbet er et tværkorpsligt løb for spejdere og FDFere i alderen 12 – 18 år, og er arrangeret af Ree Park 
Safari i samarbejde med 8 af Danmarks spejderkorps. Løbet er en dyst på traditionelle spejderfær-
digheder, og er organiseret som et postløb i og omkring Ree Park Safari. Patruljerne går rundt med 
oppaknng under hele løbet. Patruljerne er på egen hånd og skal kunne klare sig selv under hele week-
enden. 

ANKOMST OG AFREJSE
Løbet starter med indtjekning fredag aften kl. 20.30 og slut-
ter søndag kl. 14.30 efter præmieoverrækkelse.

Er du over 18 år, men vil ikke 
gå glip af Ranger Challenge? 

Så kan du deltage som hjælper.
Læs mere på 

rangerchallenge.dk

Skandinavisk forhistorisk 
konference

Inviteret af Svensk Nationalmuseum


Kære spejdere


i anledning af jeres arkæologiske fund, vil det svenske 
nationalmuseum gerne indbyde jer til den skandinaviske 
forhistoriske konference hvor i får mulighed for at 
fremvise jeres fund. 

I flere år har vi antaget at den kendte runestene Heimstenen 
kun havde fire dele, men med jeres del viser det sig at der er 
en femte del. Det er ukendt for os hvilken betydning denne 
del og vi ønsker dermed at undersøg alle fem dele på 
konferencen.


Konferencen bliver afholdt i hytten gillastuagan i det 
svenske land, den 24. til 26. februar 2017. I samarbejde med 
jeres ledere har vi arrangeret for jer, at i mødes ved 
scandlines-terminalen for gående i helsingør havn kl. 18:00. 
Hjemkomst vil være søndag kl. 17:00 samme sted.


Vi kan forstå i har erfaring med ture og vi anbefaler 
a l m i n d e l i g w e e k e n d u d ru s t n i n g s a m t l ø b e t ø j t i l 
orienteringsløb da jeres ledere ikke mener det hele skal være 
afslapning.


Pris og tilmelding ville komme som yderligere information 
fra jeres respektive ledere.


Vi glæder os til at se jer


Det svenske nationalmuseum


d


