DILLE 2006
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 gæstgiveri,
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 2006

Er I to ærlige personer i alderen 12 til 16, der søger nye udfordringer?
Er I ved godt helbred og har I en ren straffeattest?
Er I villige til at hjælpe vildmarkens folk og bekæmpe kriminalitet?
Er I i stand til at svømme mindst 100 meter?
Er I disponible d. 30. september – 1. oktober
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.

SE MERE OM DILLE OG FÅ GODE RÅD PÅ

www.dille.dk
Eller kontakt:
Peter Tranevig, Tlf: 61464106
e-mail: dille@postkasse.com
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SITUATIONSRAPPORT

DILLE 2006
MEDBRING

Desperationen er ved at nå hidtil uanede højder i Grib Terretory. De sidste års hårde vintre
har gjort det af med dele af vildmarkens beboere, og mange af dem der ikke er bukket
under, har rykket teltpælene op og rykket længere syd på mod Vancouver. Det betyder, at
der er kraftig mangel på arbejdskraft i den østlige del af Yukon.
Rygtet i vildmarken vil vide, at især HBTC – Hudson Bay Trading Compagny, har mangel
på hænder til løse en lang række opgaver. Brødrene William & Frank Morris, der er de to
arbejdsomme sjæle der har skabt HBTC, opfordrer personligt alle folk med hang til
eventyr, udfordrende opgaver og god hyrer til at melde sige under deres faner.
Under normale omstændigheder ville RCMP se med undrende øjne på en så indtrængende
opfordring fra brødrene Morris om udenlandsk arbejdskraft, men den desperate situation
taget i betragtning, har den canadiske regering anmodet RCMP om at hjælpe HBTC med
at skaffe nok arbejdskraft til området for at undgå en katastrofe. Derfor opfordrer RCMP
vanen tro at hidkalde spejdere, som man tidligere har haft et godt samarbejde med til
løsning af denne vanskelige opgave i dette barske område.

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 300 kr. pr. sjak senest d. 18. september til:
Morten Scheibye
Upsalagade 1, st. tv., 2100 København Ø.
eller indsæt 300 kr. i Danske Bank senest d. 18. september på:
Reg.: 3113 Kto.: 4820157613

2) E-maile dille@postkasse.com før 18.september med oplysninger om:
• Navne, fødselsdatoer, trop og division
• Adresser, telefonnumre og evt. e-mail
• Betalingsdato hvis betaling er indsat på konto

3) Kig ind på www.dille.dk og få yderligere oplysninger om Dille.
4) Mød op på Hillerød station lørdag d. 30. september kl. 12.00

Personligt (pr. person)
Frokostmadpakke til lørdag, drikkedunk(e) med indhold, trillefløjte, reflekser,
badetøj, solidt fodtøj, sovepose, underlag, håndklæde, bestik, tallerken, dolk og
andet personligt udstyr.

Holdet
Udstyr til bivuak: poncho / pressening, 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 station, nord for Hillerød, 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 meget gerne 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.

