
Seniorvæbner og senior tur for alle FDF kredse i Viborg 

Skal du deltage i sæsonen første og måske vildeste begivenhed ? 

Tirsdag den 28. aug. Starter vi med at bygge tømmerflåden ved FDF sejlcenter 

Viborg. Alle seniorvæbner & senior fra 8800 Viborg er velkommen.  

Vi mødes kl. 17 og bygger, spiser aftensmad og planlægger.  

Onsdag den 29. aug kl. 17-21 bygger vi videre, nogle laver aftensmad. Det bliver 

et STORT projekt.  

Torsdag den 30. aug kl. 17-21 bygger vi igen, bliver vi mon færdig? 

Det koster kr. 25 for aftensmad pr aften.   

Tilmelding dagen før som SMS 25 600 781 (Tommy)  

Kan du komme en eller flere dage, er det ok.  

Fredag den 31. aug kl. 17.00 starter så: 
”Viborg dysten” for FDF kredsene i Viborg.   

Alle seniorvæbner & senior fra 8800 Viborg er velkommen.  

Stævnecenteret er Sejlcenter Viborg. Herfra skal du cykle, gå, sejle og klatre. Har du 

badetøj med, skal det nok blive vådt…. Posterne har åbne og lukketider som du 

kender det fra VM. Hold på 3-4 person er fint. Hold kan også sammensættes fredag 

Overnatning på tømmerflåde, med forbehold for vejret.  

Alle kan deltage og dit hold bestemmer selv tempo og distance. Det er tilladt at 

lave et ”lederhold” som deltager i en række for sig.  

Lørdag den 1. sep. Fortsætter opgaverne, vi deltager i ”Legens dag”.  

Her fortsætter opgaverne, med tid til hygge og samvær.  

Lørdag eftermiddag flere opgaver med udgangspunkt i Sejlcenteret.  

Konkurrencen slutter kl. 17, hvor vi laver aftensmad og laver ”lejrbål”.  

De seje overnatter på tømmerflåde. 

Søndag den 2. sep. Vi deltager i gudstjenesten i Houlkær kirke kl. 10.30. Præ-

sten er Kristine Jersin som også er FDF tumlingeleder.  

Vi slutter kl. 11.30 ved Houlkær kirke.  

Poster og quiz på Kloster-

marken 

Find vej i Houlkær 

(eller bliver du helt væk ) 

Klatring i træer 

LEGENS DAG i VIBORG 

Stævnecenter 

Tilmelding på  

fdfoverlund.nemtilmeld.dk  

Kr. 250,- for fre-lør-søndag mad 

og aktiviteter.  

Pakkeliste:  

FDF skjorte 

Sovepose og liggeunderlag.  

Lille rygsækog drikkedunk. 

Taske med weekendudrustning.  

Cykel, hjelm og badetøj 

Hilsen Simon & Tommy 

Tlf. 25600781 

FDF Overlund 


