DILLE 2003
OM DILLELØBET
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. Undervejs skal man løse forskellige spejdermæssige opgaver, der varierer fra år
til år, og som stiller krav til sjakkets samarbejdsevner. Dette sker hos vildmarkens mere
eller mindre mærkelige beboere, der lever efter reglen “noget for noget”. Det sker ofte på
Dille, at man kommer ud for en overraskelse og skal klare en uventet opgave – og så
giver mottoet ”Vær Beredt” virkelig mening… Der overnattes i Fat Phillipes gæstegiveri,
og her tilberedes aftensmad over bål, alt imens man hygger sig og snakker med de andre
deltagere. Der er sjældent tid til alt for megen søvn, da det sker, at R.C.M.P. har brug for
hjælp til natpatrulje. Søndag fortsætter hiken og afsluttes med frokost og
præmieoverrækkelse om eftermiddagen.
Der gives point for de forskellige opgaver undervejs, herunder indlevelse, samt løbstiden,
der tæller ca. 1/4. Bedste sjak modtager traditionen tro en “Dille”-økse, samt et R.C.M.P.
vandretrofæ. Bedste hold fra Ravnsholt division modtager “Dille” krokodillen for et år,
og skal forsyne denne med en sølvplade med navn. Alle der deltager på Dilleløbet får
”Dillemærket” til at sy på uniformen, som bevis på at de har været med på et af
Danmarks mest krævende spejderløb. Mærket er sponsoreret af Sct. Georgsgildernes
Farum Laug.
Dille arrangeres af Dillekomiteen og seniorspejdere primært i Ravnsholt division under
Det Danske Spejderkorps. Løbet er en årlig tilbagevendende begivenhed som altid
finder sted sidste weekend i august. Dilleløbet startede i 1979 og fra 1993 har løbet haft
deltagelse af spejdere fra hele landet.

DILLE

2003

9 Er I to ærlige personer i alderen 12 til 16, der søger nye udfordinger?
9 Er I ved godt helbred og har I en ren straffeattest?
SE MERE OM DILLE OG FÅ GODE RÅD PÅ

www.dille.dk
Eller kontakt:
Morten Scheibye, Upsalagade 1, st. tv., 2100 København Ø
Tlf: 35436990
e-mail: dille@adr.dk / morten@scheibye.dk

9 Er I villige til at hjælpe vildmarkens folk og bekæmpe kriminalitet?

9 Er I disponible d. 30.-31. 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.

DILLE 2003
SITUATIONSRAPPORT

DILLE 2003
MEDBRING

Canadian National Railroad Co. er i gang med at føre jernbanen tværs igennem Canada for
den canadiske regering. Men efter en lovende start, hvor jernbanen dagligt skød fremad med
en imponerende fart, er der imidlertid opstået problemer. Uheld og vanskeligheder begyndte
nemlig at regne ned over Canadian National Railroad Co., i takt med at skinnerne nåede
frem til det uvejsomme og sparsomt befolkede Nordvest Territory. De seneste rapporter
melder, at arbejdet så godt som er gået i stå. For det første på grund af en strejke blandt de
kinesiske jernbanearbejdere, for det andet hævder en gammel guldgraver, at jernbanen
kommer til at løbe over hans guldåre, og derfor har han beskudt jernbane arbejderne med sin
gamle flintbøsse. Ydermere har Canadian National Railroad Co. også været udsat for flere
tilfælde af sabotage: Forsyningstog er blevet afsporet, nylagte skinner er blevet revet op om
natten og jernbanearbejdernes lejr har været plaget af påsatte brande. Jernbanebaronen
Robert Rochefort, ejer af det konkurrerende selskab, Canadian Pacific Railroad Co., menes
at være bagmanden. Men også den notorisk krigeriske indianerstamme, The Bad Fart Tribe,
siges at være indblandet. Situationen er så alvorlig, at Royal Canadian Mounted Police
(RCMP) har valgt at tage affære, da den transcanadiske jernbane er af højeste national
interesse. Det har dog vist sig vanskeligt for RCMP at nå til bunds i problemerne. Før det
første er RCMP i akut mandskabsmangel efter den seneste rationaliseringsrunde, og for det
andet er beboerne i Nordvest Territoriet generelt mistroiske over for myndighederne. Derfor
søger RCMP vakse pionerer, der vil være med til at føre jernbanen gennem Nordvest
Territoriet.

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

1) Send eller aflever en check på 200 kr. pr. sjak senest d. 20. august til:
Morten Scheibye
Upsalagade 1, st. tv., 2100 København Ø

eller indsæt 200 kr. i Danske Bank senest d. 20. august på:
Reg.: 3113 konto nr.: 4820157613

2) Sende en seddel før d. 20. august til Morten Scheibye 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: morten@scheibye.dk eller dille@adr.dk

3) Kig ind på www.dille.dk og få yderligere oplysninger om Dille. 14 dage før
vil der også være en forhåndsopgave!

4) Mød op på Græsted station lørdag d. 30 august kl. 12.00

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

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afslutning
Finder sted ved Kagerup trinbræt midt i Grib skov, søndag ca. kl. 15.00. Herfra kan
man hentes eller man kan tage toget fra 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.

