
Jeg kaptajn Enøje fra det gode skib Zealand har et problem,
som jeg har brug for jeres hjælp til at løse. Mit
skattekort er blevet stjålet af kaptajn Rackham den Røde,
der frygtes på de 7 verdenshave og Arresø. 

Derfor har jeg brug for ekstra mandskab til at finde
skattekortet, inden han snupper skatten fra mig og mine
besætningsmedlemmer. 

Men, det er ikke for hvem som helst at komme med ud på jagt
efter skattekortet. Det kræver særlige sørøverkund-
skaber. 

Hvis du og din gruppe mener, at det er lige jer, så mød op på
kajen i Hillerogia. 
(Forældre skal sætte GPS’en til Frydenborg). 

søndag d. 2. oktober 2022 
Der er indskrivning kl. 9.15-9.45 på kajen. afslutning og
præmieoverrækkelse fra kl. 14. 
 
Kaptajnen Enøje og hans besætning byder på en 
let frokost og prisen for deltagelse er 30kr. 
pr sørøvernæse. Ledere, som ønsker at spise
 med, skal også betale. 
Beløbet bedes indbetalt gruppevis. 
Se mere på næste side. 

Med spejder- og gildehilsen 
Kaptajn Enøje og Gilderne i Hillerød 

Sct Georgsløb 2022 
Kære spejdere i Hillerød 
– mikro, mini og junior 



Foropgave
Hver deltagende spejder skal bære:
1 stk sørøverhovedbeklædning 
Og det må ledere også meget gerne.

Følgende må gerne medbringes: 
Formiddagsmad. Der vil blive serveret knækbrød i løbet af formiddagen, men hvis
dette ikke er nok, kan en ekstra formiddagsmad være en ide.  

Særligt for ledere
Deadline for tilmelding er senest d. 1. september 2022 via dette link:
https://websitterservice-kurser.dk/spejderlob/

På hjemmesiden bliver I spurgt om følgende: 

Gruppenavn 
Gren 
Navne på bander/patruljer/kobler 
Antal spejdere i hver bander/patruljer/kobler 
Kontaktperson og e-mail

Som altid vil vi brug for jeres hjælp i forbindelse med løbet som postmandskab. Hvis
der er forældre, der vil give en hånd, skriv da også gerne til os. Oplys forælderens
navn og telefonnummer. Dette kan også udfyldes i tilmeldingen.

Indbetaling af deltagergebyr skal ske på 2276-0080028354 eller MobilePay 5765ZM
(Det er en box, derfor det underlige nr) – Tilmelding er først gældende når vi har
modtaget betaling. 
HUSK AT OPLYSE GRUPPENAVN OG EVT GREN VED INDBETALING!  

– HUSK ingen betaling og tilmeldinger direkte fra forældrene 

https://websitterservice-kurser.dk/spejderlob/

