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2005

9 Er I to ærlige personer i alderen 12 til 16, der søger nye udfordringer?
9 Er I ved godt helbred og har I en ren straffeattest?

9 Er I villige til at hjælpe vildmarkens folk og bekæmpe kriminalitet?
9 Er I i stand til at svømme mindst 100 meter?

9 Er I disponible d. 27.-28. 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.
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Den norske ambassade i Ottawa har rettet en henvendelse til den canadiske regering
vedrørende en sag af stor politisk betydning. En norsk ekspedition besætning har forsøgt
at passere Nordvestpassagen i skib og har været længe undervejs i bestræbelserne på at
komme nord om Canada, fra Grønland til Alaska. Nu er der imidlertid gået mere end ½ år
siden man sidst fik nyt fra ekspeditionen, så Nordmændene frygter derfor for
besætningens liv, helbred og ikke mindst den prestige, der står på spil...
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Rygtet i vildmarken vil vide, at den hårde vinter har givet skibet "Fram" en hård medfart
og en enkelt indianerstamme mener at vide, at skibet er blevet knust af ismasserne og
besætningen, under ledelse af en vis Amundsen, er gået til bunds i polarhavet.
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På grund af territorialstridigheder, samt uenighed om fiskekvoter, hersker der for tiden et
noget anspændt forhold mellem Canada og Norge. Derfor har den canadiske regering
anmodet RCMP om at undersøge indianernes påstande. Der er imidlertid tale om et stort
område, der skal afsøges, såfremt man skal være sikker på at finde frem til skibet. Derfor
har RCMP vanen tro valgt at hidkalde spejdere, som man tidligere har haft et godt
samarbejde med til løsning af denne vanskelige opgave. Flere oplysninger om årets
mission får du på www.dille.dk.
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