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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!

Så starter vi igen efter sommerferien og sommerlejren. Vi har 2 møder inden oprykningen
ved Den Store Eg, dem bruger vi blandt andet på at få fulgt op på de sidste ting med hensyn
til mærker for 2. års stifinderne så så mange som muligt kan få Svævende Ørn.

Torsdag den 2. september har vi oprykningen hvor vi (allerede) skal sige farvel til 2. års
stifinderne. Vi får heldigvis også nye stifindere op fra Ulvene. Der er flere som rykker op til os
fra ulvene, end vi sender videre op til spejderne så vi bliver en stor stamme efter
oprykningen.

Efter oprykningen skal vi i gang med Totemprøven for de nye stifindere og i September
starter vi på Ildslukker som er et af de vigtigste stifindermærker. Vi skal også på vores første
tur med de nye kobler. Her skal vi lave lejrarbejde, primimad, snigning og andre stifinder ting.
Vi skal også i gang med kobbel-konkurrencen om Ravnens Økse. Og lige inde i november
skal vi på 30-km tur.

Et spændende Stifinder efterår venter os, vi glæder os.

Med gul spejderhilsen
Stifinderlederne

August

Onsdag 18. Første møde efter sommerferien. Check af mærker. 2. års stifindere bliver
30 min ekstra, vi vil gerne høre jeres mening om hvem der skal være KL og
KA efter oprykningen.

Onsdag 25. Sidste Stifindermøde inden oprykning. Stort lejrbål og hygge.

September

Onsdag 1. Intet møde

Torsdag 2. Oprykning. Vi mødes på parkeringspladsen ved Stenholt Mølle kl. 18.00,
hvorefter vi går ud i skoven til Den Store Eg. Vi tager afsked med de
stifindere, som skal være spejdere, og vi tager imod de nye stifindere, som
rykker op fra ulvene. Vi sammensætter også de nye kobler. Vi slutter ved
21-tiden. Forældre og søskende er velkomne. Hvis I cykler, så husk
cykellygter.

Onsdag 8. Første møde i de nye kobler. Vi går i gang med Totemprøven. Vi skal bl.a.
høre om båltyper, øve båltænding og høre om sikkerhedsreglerne for brug
af sav og økse.
2. års stifinderne skal blive ½ time længere.

Lørdag 11. Bålaften for Grib Skov Trop. Læs mere herom andetsteds i bladet

Onsdag 15. Vi checker stifinderlommen. Vi skal også høre om Sortfodstammens
traditioner, om De Gule Spejdere og om andre spejderkorps.

Onsdag 22. Vi gennemgår principperne for indretning af en lejrplads og de vigtigste
besnøringer, så I er godt forberedt inden turen i weekenden.
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Lørdag 25. -
Søndag 26.

Weekendtur med 1 overnatning på Råbjerg grunden (Nær Nødebo). Vi skal
lave lejrsport, bålmad og snigning og sove i telt eller bivuak. Mere info
ganske snart.

Onsdag 29. Vi fortsætter med og afslutter Totemprøven.

Oktober

Onsdag 6. Vi starter på et af de store (og lidt vilde) stifinder-mærker: Ildslukker
Vi bruger 4 møder i oktober og november på dette mærke.

Onsdag 13. 2. møde med ildslukker

Onsdag 20. Efterårsferie. Intet møde.

Onsdag 27. Vi skal på det aller-uhyggeligste Alle-Helgenes løb i den mørke skov. Husk
at tage skifte-underbukser med.
Mundtlig tilmelding til 30-km turen på søndag

November

Onsdag 3. 3. møde med Ildslukker

Søndag 7.
Nov

30-km tur. Vi mødes ved hytten kl. 9.00 og regner med at være tilbage igen
kl. 17.00. Husk stor madpakke og drikkevarer. Forældre er velkomne til at
gå med.

Onsdag 10. Samarbejdsøvelser og besnørings-dyst.

Onsdag 17. Vi afslutter Brandslukker mærket på Nordsjællands Brandskole, en kæmpe
oplevelse. Vi får behov for forældre-hjælp til kørsel. Måske starter vi
tidligere end normalt. Mere info senere.


