Til alle juniorledere
Vi har valgt at lave et spejderløb, som hedder Maka Mani for alle
juniorspejdere i Danmark. Vi håber, at I vil bakke op om vores idé
– både ved at opfordre jeres juniorspejdere til at deltage, samt
ved selv at melde jer som postmandskab på løbet om lørdagen.
Det vil også være en rigtig god idé, hvis I vil forsøge at få nogle af
de andre ledere i jeres gruppe eller jeres seniorer til at være
postmandskab, da vi altid kan bruge flere hjælpere.
Maka Mani kommer til at foregå den 17.-18. marts i Rold Skov
med start på Skørping Skole. Skolen vil også være hvor vi skal
overnatte, og materiel og personligt udstyr til overnatning kan
afleveres her inden løbet, så spejderne kun skal bære de ting, der
skal bruges på løbet. Liste over fælles udstyr til løbet fremsendes senest 1 uge før. Dog kan det siges
allerede nu, at det er en god idé, hvis der er en opladet mobiltelefon med pr. patrulje.
Spejderne skal som udgangspunkt sove udendørs, så der skal medbringes telte til overnatning, men hvis
vejret ikke tillader overnatning i telt, bliver der mulighed for at sove indenfor.
Vi slutter ved Skørping Skole søndag kl. 10.
Vi arrangerer ikke transport til og fra skolen, så hvis I i gruppen skal have fælles transport arrangeret, må I
selv sørge for det.
Prisen for deltagelse er kr. 200,- pr. person. For ledere, der melder sig som postmandskab og andet er
deltagelse gratis, men ledere, der vil deltage og spise med uden at være postmandskab, skal betale 50 kr.
for deltagelse. Spejderne og lederne får et mærke for deltagelse (hvilket mærke afhænger af, om de også
har deltaget i tidligere års Maka Mani). Det samlede beløb for deltagelse skal overføres til konto i Spar
Nord: konto nr. 9280-4560570045 eller på Mobilepay 23742585 (Katharina Fogtmann-Schulz) senest den 1.
marts med angivelse af gruppens navn, og den samlede tilmelding for gruppen skal laves på vores
hjemmeside http://makamani.gruppe.dds.dk/ senest den 26. februar.
Løbet foregår i patruljer af max. 7 deltagere.
Det har vi brug for:
• At du dukker op på startstedet mellem kl. 8 og 9 lørdag morgen
• At du har tid til at hjælpe frem til kl. 19
• At du evt. vil give en hånd med oprydning og rengøring søndag
• At du er klar på en sjov og god dag i selskab med andre ledere/seniorer som postmandskab, samt
de mange herlige børn, der vil besøge din post i løbet af dagen

Det får du:
• En dag i godt spejderselskab
• Kaffe/te og kage (medbring selv termokande, hvis du vil have noget varmt at drikke i løbet af
dagen)
• Fragt fra startstedet til posten samt hentet og kørt tilbage
• Mulighed for at købe Maka Mani mærket til 15 kroner, og udvidet mærke, hvis det er 2. gang du er
med
• Stort lejrbål efter kl. 19
• Vi har desværre ikke økonomien til at tilbyde at betale for transport til og fra Skørping
• Overnatning foregår i eget telt eller på gulvet på Skørping Skole
Vi håber at høre fra dig.
Spejderhilsner fra
Maka Mani ledelsen

