Falkens patrulje løb 17/3
Da vi ikke kan mødes i spejderhuset, har jeg lavet dette lille løb til jer.
I skal finde svarene til spørgsmålene og så skrive dem/indsætte et billede i rækken der står
“Svar”.
Alle svarene på spørgsmålene, kan I finde ved at lede på nettet.
Hvis der står i skal gøre noget, så tag et billede af det og sæt det ind.
Løbet starter tirsdag d. 17/3 kl 1915 og slutter onsdag 18/3 kl. 1200. Den bedste patrulje vinder
årets hjemmespejder-sølvplade til patruljestanderen.
Patruljen skal selv fordele opgaverne imellem spejderne. I må gerne få alt den hjælp i kan få, men
det er ikke sikkert lederne vil give jer svaret, måske bare hvor I skal lede. :-)
Jeg håber I synes det har været en sjov tur rundt på internettet, steder i måske ikke kendte, men
kan bruge en anden gang.

Spejderhilsen
Henrik

Opgaverne:
Svar
Nr. Opgave
1

Hvornår foregår JOTA/JOTI i 2020? skriv datoen

2

Hvor mange dobbelte London-blokke ligger der på depot ved
Randellsborg division?

3

Hvilken by blev Corona virus første gang opdaget?

4

Hvem sidder i Divisionsledelsen?

5

Find et kort over alle grupperne i Randellsborg division

6

Hvornår har spejdermuseet i Randers åben? Hvor ligger det?

7

Find 2 opskrifter der kan laves på en Trangia. Det skal mere
end bare pandekager..

8

Hvad hedder Spejder-sports eget mærke? Hvem ejer SpejderSport?

9

Hvad hedder spejderbladet for ledere?

10

Hvad er telefonnummeret til korpskontoret?

11

Bind et pælestik, tag et billede af det og sæt det ind her:

12

Find en video, der forklarer hvordan man tænder ild med et
ildbor

13

Find den bedste spejdersang og indsæt et link:

14

Find et billede af det smarteste spisebord til en lejr:

15

Hvordan kan man finde nord uden kompas?
Beskriv tre forskellige måder

