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SØGER HANDELSAGENTER

• Vil du gerne tjene en masse $$$?
• Vil du gerne have din egen $peedbåd?
• Vil du gerne have $ucce$?
Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så har HUDSON BAY TRADING COMPANY ® brug for DIG,
og du har brug for OS, uden du selv var klar over det. HUDSON BAY T RADING COMPANY ® er den
førende virksomhed i Grib Territory indenfor eksport af og handel med eksklusive produkter fra
den canadiske vildmark. HUDSON BAY TRADING COMPANY ® søger derfor medarbejdere, således
at vi fortsat kan opretholde samhandel med vores hastigt ekspanderende leverandørnetværk i
ødemarken. Jobbet er provisionslønnet og man modtager således en andel af de handler man
indgår. Andelen fastsættes af HUDSON BAY TRADING COMPANY ® på baggrund af de opnåede
resultater.
Ren straffeattest er ikke påkrævet. Hudson Bay Trading Company vedkender sig intet ansvar ved pådragelse af sagsanlæg i forbindelse med udførsel af funktioner ved ansættelse.

LHANG THUNG THINGS VASKERI
Kom og fa vasket toj hos os for majet sma penge. Du kan ogsa
fa god arbejde hvis du er dygtig til at stoppe huller, stryge
eller vaske.

Fat Phillipes Diner Transpotable

For første gang i ødemarken! Nu kan du få finere fransk madlavning
direkte til hoveddøren. Kontakt Fat Phillipes gæstegiveri og få et
fordelagtigt tilbud i dag.
W Er I to ærlige personer i alderen 12 til 16, der søger nye udfordinger?
SE MERE OM DILLE OG FÅ GODE RÅD PÅ

www.stavnsholtvikinger.dk/dille
Eller kontakt:

Rune Skovgaard-Petersen
Mosegård Park 59 – 3500 Værløse
e-mail: dille@adr.dk / rusk@private.dk
Tlf: 4447 4484

W Er I ved godt helbred og har I en ren straffeattest?
W Er I villige til at hjælpe vildmarkens folk og bekæmpe kriminalitet?
W Er I disponible d. 24.-25. august og ikke bange for at slide jeres støvler?
Så har Royal Canadian Mounted Police brug for jeres assistance til
løsning af krævende opgaver i den canadiske ødemark.

D ILLE 2002
SITUATIONSRAPPORT
Situationen er alvorlig i Nordvest Territoriet. Indianerstammen ”Bad Fart Tribe” har af
uvisse årsager gravet fredspiben ned og truer med igen at gå på krigsstien. RCMP har sendt
forhandlere ud til Bad Fart Tribes boplads, men indianerne var på ingen måde indstillet på
forhandlinger. De ville slet ikke tale med nogen ”rødfrakker”, som er Bad Fart Tribes navn
for RCMP. RCMPs udsendte undgik kun med nød og næppe skalpering. RCMP står meget
uforstående over for denne hændelse, da de normalt har et udmærket forhold til Bad Fart
Tribe, og aldrig før har opdaget at de end ikke ville forhandle med RCMP. Lieutenant Bart
Rackham, der er øverstbefalende for området, hvor Bad Fart Tribe er bosiddende, melder at
der ikke er forekommet nogen hændelser, der på nogen måde har kunnet fornærme eller
forulempe indianerne. RCMP er således kommet i en være kattepine. Man befinder sig på
randen af et indianer oprør, tilsyneladende uden muligheder for at løse problemerne med
diplomatiske midler, dels fordi Bad Fart Tribe er sure på RCMP og dels fordi man slet ikke
ved hvad de er sure over.

D ILLE 2002
MEDBRING
Personligt
Frokostmadpakke til lørdag, drikkedunk(e) med indhold, reflekser, badebukser, solidt
fodtøj, sovepose, underlag, håndklæde, bestik, tallerken, dolk og andet personligt udstyr.

Holdet
Udstyr til bivuak: poncho, pløkke, barduner (og en plan til en topersoners bivuak!).
Udstyr til mad over bål: lille gryde, mellem gryde, stegepande, grydeske(er), skåle (eller
lign. beholder), skærebræt (eller lign.), tændstikker, skraldeposer.
Udstyr til båltænding: blår og/eller ståluld, stål og flint eller ildbor (ildbor giver dobbelt
point). Det er en god idé at øve sig på båltænding med udstyret før Dille…
Grej til løbsopgaver: Kniv, stemmejern, evt. træskærer-værktøj, evt. tang, evt. rasp / fil,
træbor, skrivegrej, farveblyanter, 20m sejlgarn, evt. sygrej, papir, lim, sandpapir osv.

RCMP har derfor valgt at gribe situationen an på en ny måde, og man vil forsøge at sende
fredsmæglere ind i territoriet. For at bistå RCMP har HUDSON BAY TRADING COMPANY®
tilbudt sin hjælp, idet dette handelsfirma har etableret et omfattende netværk i området.
Derfor søger RCMP nu velkvalificerede to personers sjak til at mægle konflikten med Bad
Fart Tribe. Sjakkene skal kunne begå sig i vildmarken, f.eks. være spejdere eller lignende,
og ydermere være i alderen mellem 12 og til og med 16 år.

Udstyr til turen: lygte, kompas, vandfast pen til indtegning på kort, økse, sav, spade,
førstehjælpsgrej (kompresforbindinger, plaster o.s.v.), dolk, 10m sisal.

TILMELDING

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvis du har mod på at hjælpe RCMP og opfylder de fastsatte mindstekrav, skal du blot
finde en makker og herefter gøre følgende:

Afslutning

1) Send eller aflever en check på 200 kr. pr. sjak senest d. 15. august til:
Rune Skovgaard
Mosegård Park 59 - 3500 Værløse
eller indsæt 200 kr. i Danske Bank senest d. 15. august på:
konto nummer 3123 3323036292
2) Sende en seddel før d. 15 august til Rune Skovgaard med oplysninger om:
• Navne, fødselsdatoer, trop og division
• Adresser, telefonnumre og evt. e-mail
• Betalingsdato hvis betaling er indsat på konto
eller e-maile ovenstående oplysninger til: rusk@private.dk og / eller
dille@adr.dk

3) Kig ind på www.stavnsholtvikinger.dk/dille og få yderligere oplysninger
om Dille, særligt om forhåndsopgaven, fra d. 17. august.

4) Mød op på Kagerup station lørdag d. 24 august kl. 12.00

Herudover: Holdet skal medbringe penge eller klippekort til toget, hvis ikke man har
anden transport hjem fra afslutningsstedet.
Men husk: Du skal bære det hele selv - hele vejen......

Finder sted ved Maarum trinbræt i den nordlige del af Grib skov, søndag ca. kl. 15.00. Herfra
kan man hentes eller man kan tage toget fra Slotspavillonen trinbræt til Hillerød station. Hvis
man tager tog fra afslutningsstedet så husk klippekort eller penge!

Deltagerbegrænsning
Dille har en deltagerbegrænsning på 30 hold, og de hold, der først får tilmeldt sig, kan
regne med at skulle deltage på løbet. Hvis der er flere hold end begrænsningen tillader, vil
de hold, der ikke er plads til, blive kontaktet. Derfor husk at oplyse navn, adresse og
evt. e-mail før løbet (se tilmelding), så I kan få jeres penge igen, hvis pladserne slipper
op. Hvis ikke man er blevet kontaktet, skal man blot møde op som beskrevet tidligere i
denne indbydelse. De hold der har oplyst en e-mail adresse vil modtage en bekræftelse på
at de er tilmeldt pr. e-mail.

Kort om Dille
Dille er et af landets mest udfordrende spejderløb, der primært er for de lidt ældre
tropsspejdere. Løbet er en lang hike på mere end 30 km og man deltager i to personers
sjak. Dille varer i lidt over et døgn, som er fyldt med oplevelser, indlevelse og en god
historie. Se mere om Dille på www.stavnsholtvikinger.dk/dille .

