
Hvad skal vi lave?
Ju9orfejden er en konkurrence for junior-

patruljer, hvor der skal dystes i 9 discipliner:

1) Lejrplads

2) Pionering

3) Mad i det fri

4) Samarbejde

5) Kreativitet

6) Bålteknik

7) Orientering

8) Forhindring

9) Den hemmelige disciplin

Alt imens juniorerne dyster mod og med hinan-
den, vil der være tilbud om aktiviteter for ledere 

lørdag. Garvede juniorledere kan få en god 
oplevelse, og nyere ledere i spejdernes verden 

kan gå hjem med nye færdigheder. 

Er du helt vild med 
at være på tur med din patrulje? 
Elsker du konkurrence og vilde udfordringer? 
Så tag med din patrulje og leder til Forlev Spejder-
center og giv de andre juniorpatruljer fra hele 
Danmark kamp til stregen i DEN STORE JU9OR FEJDE!

- På Forlev er det kun fantasien der sætter 
grænsen!

Hvem og hvad?
Juniorfejden er et tilbud specifikt og udelukkende til 
juniorgrenen og deres ledere. Juniorerne får nogle 
fede oplevelser med deres patrulje, hvor de både skal 
konkurrere mod andre juniorpatruljer fra hele landet og 
får lov til at prøve kræfter med alt, hvad patruljelivet 
indebærer, i en hel weekend.

Det er tanken, at juniorerne selv skal etablere lejr og 
lave mad mv. Men juniorernes ledere skal også være 
med i weekenden, og der vil være fede særskilte aktiv-
iteter for ledere, så de også får én på opleveren.

Hvornår?
D. 27.-29. april 2018 i Bededagsferien. 

Pris
250,- pr. person for en uforglemmelig weekend på 
Forlev er uanset alder.

Med i prisen er: Aktiviteter fredag aften, aftensmad 
fredag aften, aktiviteter hele lørdag, aftensmad lørdag, 
mærke til uniformen, samt overnatning fra fredag til 
søndag (i telt).

Husk at de fleste kommuner refunderer en del af prisen.

Tilmelding
Tilmeld dig og læs mere på

www.forlev.dk/j18
Tilmelding skal være os i hænde senest 
d. 12 april 2018, og er først gyldig, når hele 
beløbet er betalt.

Danmarks smukkeste spejdercenter...

- Kun for jeres juniorer!

Tilmelding foregår 
efter først-til-mølle 

princippet, så skynd 
jer at tilmelde jer før jeres nabo-juniorer!
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