Vi forventer at alle viser ansvarlighed vedr. covid-19, og kommer vaccineret eller ny-testet.

Deltagerbrev for Scoutriderstræf 2021 i
Nationalpark Thy
Kære Scoutrider.
(Hvis du endnu ikke har gennemført tilmelding på scoutriders.dk så husk at
få det gjort)
Vi håber at kunne gennemføre træffet,- mon ikke coronaen arter sig og vaccinationerne viser
positive resultater? Vi har i hvert fald lagt et godt
program, synes vi selv, i noget af Danmarks fineste natur
i landets første nationalpark, Nationalpark Thy.
Vores udgangspunkt bliver FDF Thisted’s ”Søhytten” ved
Førby sø, Vorupørvej 261, 7700 Thisted,
hvor der både kan overnattes inde, i køjerum, og ude, i
egne medbragte telte. Der er også 2 mindre sheltere og
bålplads. Stort fint køkken, med det hele, så lad blot
bestikposen blive hjemme.
Der er mulighed for at spise både ude og inde, hvis vejret er på tværs!
Der er også flere muligheder for at holde ”slyngelstue” både ude og
inde. Og der er badesø så husk badetøj!
Søhytten - FDF Thisted 1
Program:
Fredag 11/6 fra kl. 16:
Indtjekning, indkvartering/teltslagning, suppe.
Fredag aften: Vilde lege, toast, sømblok, hygge!
Husk kontanter til ”stregelisten”, hvis du ikke har mobilpay.
Lørdag 12/6

kl. 7 til 8.30:

Morgenmad

kl. 9:
kl. 9.30:

Infomøde/fællestur
Afgang fællestur

Under fællesturen er der pauser på udvalgte steder, frokost, langsomkørsel og mulighed for is
(mindst 3 ishuse). Der er også en færge, pris (i skrivende stund): 45 kr. for mc og fører, 10 kr. for
passager!
Fællesturen slutter i Hanstholm, hvor man kan vælge at se Bunkermuseet eller køre sin egen vej
hjem!
Generalforsamling ved Søhytten kl. 17.
Derefter aftensmad, sparke dæk, fri leg, ganske som vi
plejer! Vi spiser aftensmad når den er færdig!
Søndag d. 13/6 fra kl 7.00:
Morgenmad og madpakkesmøring.
Derefter oprydning, nedpakning,
farvel og tak for denne gang!
Scoutridershilsen fra arrangørholdet:
Birgitte, Claus, Elin, Ellen, Erling og Svend

