VMdeltagerbrev
Kære alle sammen – nu er det lige op over: Der skal afholdes finale i væbnermesterskabet! I år
har deltagerantallet (igen) sat rekord, og der er således tilmeldt over 1.400 deltagere fordelt på
194 patruljer, der skal dyste i alverdens discipliner.

Om VMfinalen
VMfinalen består af et utal af hårde, udfordrende, skægge, mærkelige, tankevækkende og
vanvittige poster, og man har muligheden for at vinde på flere måder:
– Man kan vinde ”det hele”, altså være den patrulje, der samlet set får flest point
(netopgaverne + finalen).
– Man kan vinde finalen, altså være den patrulje, der skraber flest point hjem alene på
finalen.
– Man kan vinde én af flere ”specialistkategorier”, nemlig:
∙ Pionering (altså det med reb og rafter).
∙ Kristendom (altså det med Gud og Jesus).
∙ Underholdning (altså det med at være sjov).
∙ Førstehjælp (altså det med at hjælpe folk, der er kommet til skade).
∙ Tons og tempo (Altså ting fart på, her skal der løbes!)
∙ Opfinderi (altså noget med at opfinde ting og komme på nye ideer)
Se mesterskabet.dk for mere info, billeder osv. og til dem med facebook kan
http://www.facebook.com/mesterskabet også anbefales, de opdaterer med historier og billeder
undervejs.
Nedenfor får du lige de allersidste praktiske oplysninger – så læs det grundigt selvom det er langt
– og husk nu det hele!

Hvor og hvornår?
Det hele foregår:
I Damgårdsparken lige bag Ballerup Rådhus og det foregår onsdag d. 8/5 hvor vi ankommer og
sætter telte op omkring kl. 20, kl. 23 starter programmet med lejrbål. Der er derefter opgaver
hver dag indtil søndag hvor der holdes præmieoverrækkelsen som finder sted kl. 10, derefter
skal vi pakke sammen, så vi er nok færdige omkring kl. 13. Selve finalens opgaver foregår overalt
i Storkøbenhavn og er åbne fra kl. 817; det er således kun tidligt om morgenen og om
aftenen/natten, vi er i Damgårdsparken.

Vi mødes: Ved Lerhytten kl. 19:15. Når vi mødes skal der være 2 biler der kan køre os til Ballerup
(vi er personer ialt). Det tager lidt over en halv time at køre derhen.
Vi er færdige i Damgårdsparken søndag kl. 13 og er dermed med kørsel tilbage i Nivå ca. kl.
13.45.

Det skal du have med:
Man skal have flere ting med til en VMfinale, og nedenstående ting skal du huske.(sæt kryds, når
du har pakket det). Se bunden af sedlen for forklaring på stjernerne.
ÿ Sovepose
ÿ Liggeunderlag
ÿ Mange par sokker (evt. to par til hver dag; et par til at gå i om dagen, og et par til at
have på om aftenen).
ÿ Gode sko/støvler; vi skal gå meget, og Kawasaki og/eller Conversesko kan ikke
holde til 3 dages aktiviteter inkl. regnvejr (og det kan dine fødder heller ikke)!
ÿ Et par gamle sko og et sæt gammelt tøj*
ÿ Et par ”afslapningssko”/sandaler/klipklapper til om aftenen.
ÿ Tøj til al slags vejr – vi får varmen om dagen, og det kan godt blive ret koldt om
aftenen.
ÿ En turrygsæk, som du kan holde ud at gå med en hel dag.**
ÿ Vanddunk.
ÿ Regntøj.
ÿ Badetøj.
ÿ Håndklæde.
ÿ Toiletsager herunder solcreme.
ÿ Forbundsskjorte
ÿ Skriveredskaber og papir/notatbog
ÿ Lommepenge (max. 150 kr)***
For en gangs skyld: Tag hellere for meget end for lidt med – vi skal ikke gå med al vores udstyr,
men kun med en dagstaske, vi pakker om morgenen. Og det er drønærgerligt at mangle!

Det kan du tage med:
Udover listen ovenfor er der en masse ting, som du kan tage med, hvis du vil (sæt kryds,
hvis/når du har pakket det)
ÿ Siddeunderlag til lejrbålene.
ÿ Dolk.
ÿ Kompas.
ÿ Gaffatape.
ÿ Lommelygte/pandelampe.
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GPS.
Mobiltelefon.****
Slik (for max 30 kr.)*****
Bamse.
Et par småting, der kan repræsentere patruljen.
Valgfrit ekstra grej, gøgl og lir, du tror/mener/synes/tænker, vi måske og eventuelt
kunne få brug for.

*Man skal ikke forvente at dette kommer helt hjem igen eller at skoene er værd at gå i bagefter.
Det bliver meget mudret! Skoene skal helst være lukkede og sidde fast på foden, fx gamle
løbesko eller Converse.
Tøjet kan vaskes rent hvis man ønsker at få det med hjem igen og hvis man går i shorts bliver
det måske slet ikke beskidt hvis man er heldig ;)
**Med plads til lidt af hvert, gerne både håndklæde, badetøj og dagens madpakke.
***Det er tilladt at have mere med til specifikke indkøb i 55Nord bussen, hvis man fx skal købe en
skjorte eller en sovepose eller lignende.
**** Det er ok at have mobilen med men vi garanterer ikke for dens overlevelse eller at der er
strøm til den. Lederne bestemmer hvornår den må bruges. Smartphones kan være sjove at have
med hvis man har net på dem, men det er klart ikke nødvendigt.

Kontakt
Hvis der er noget undervejs som gør at I har behov for at kontakte os så ring til en af lederne:
(hvis man tage sin telefon med så indkod vores numre i tilfælde af at I skulle blive væk)
Thomas: 26 20 95 69
Mikkel: 21 69 70 31
Pia (Holte): 26 28 96 69

Generelle regler, du bør kende
Ja, der er altid en række kedelige regler, som man lige skal være opmærksom på:
• Gør altid som lederne siger – også andre ledere og/eller postmandskab. Selvom en leder ikke
er fra din egen kreds kan han/hun stadig godt bede dig om at opføre dig ordentligt!
• Vær ekstra høflig og god, især når vi er ude – hvis nogen bliver sure på jer, bliver de sure på
FDF, og så er der ikke nogen, der gider lege med os mere…
• Selvom I har jeres mobiltelefon med, så lad være med at ringe til jeres forældre uden at have
talt med lederne først! Ellers så aner vi ikke hvad, der sker omkring os.

Generelt om VM
Lejrpladsen
Lejrpladsen ligger som sagt i Damgårdsparken i Ballerup. Vi er væk hele dagen, og vi sover om
natten, så derfor er der hundevagt døgnet rundt. Vi har dog selv ansvaret for vores ting, så lad
være med at efterlade alt for kostbare genstande i lejren (og hvis du ikke gider slæbe rundt på
dem i din rygsæk, så lad være med at tage dem med i det hele taget).

På lejrpladsen findes der følgende:
 Reception, hvorfra hele finalen orkestreres (ved i’et på kortet nedenfor). Det er også i
receptionen, at patruljen skal melde, om den går eller ankommer (tjekke ud hhv. tjekke ind), så
mandskabet ved hvem, der er ”hjemme” i lejren.
 Vandposter.
 Badefaciliteter (vi bliver 1.400 mennesker + sjak om at dele få bade, så forvent meget(!)lange
køer og meget beskidte brusere).
 Opladningsstation til telefoner o.l. (koster 20 kr.).

Diverse plastickort
Hver patrulje har et patruljekort, der skal afleveres i receptionen, når man kommer hjem. Det er
vigtigt at huske.
Derudover får I alle sammen udleveret jeres personlige rejsekort, der giver mulighed for at køre
med samtlige offentlige transportmidler i hovedstadsområdet. Kortet er strengt personligt og skal
underskrives – og det må ikke blive væk, så pas godt på det!

Postsystemet
Posterne er delt i tre ”strenge”, der hver består af tre kapitler á fem poster. Man besøger én
streng (= tre kapitler = 15 poster) pr. dag. Altså 45 poster i alt. Det er langt fra alle patruljer, der
når alle poster.
Hver morgen henter patruljen dagens program, der viser, hvor man skal hen (kort over hvilke
strenge/kapitler, man skal besøge). Patruljerne skiftes således til at besøge de tre strenge, og
alle patruljer skal igennem det samme program, men altså i forskellig rækkefølge.
Sammen med morgenens program er også et par dagsopgaver, der er en række forskellige
opgaver, der skal løses og afleveres, når patruljen tjekker ind i lejren igen (i receptionen).

Transport rundt mellem posterne
Vi må kun gå og køre med bus, tog eller metro. Cykler, løbehjul, raketter, hundeslæder og alle
andre transportmidler er forbudt. Det betragtes som snyd, og det straffes hårdt.

Underholdning
Torsdag og lørdag aften er der fælles underholdning. Dette er fællesprogram, som man skal
deltage i (og det plejer at være ret sjovt).

Dig selv
En VMfinale er hård for alle de involverede. Du skal derfor ikke blive overrasket, hvis du bliver
meget træt. Det betyder også, at du skal sige til din leder, hvis du ikke kan eller vil mere. Vi kan –
desværre – ikke altid læse dine tanker.

