Dilleindbydelse 2009

Situationsrapport
Et forskerteam fra British Columbia University er for nogen tid siden, under mystiske
omstændigheder, forsvundet i den nordlige del af Grib Territory i den canadiske ødemark.
Noget tyder på at der ikke er tale om en ulykke, men at de er blevet bortført af ukendte
gerningsmænd. De nåede at sende følgende rapport til universitetet, før de blev væk:
Rapport fra British Columbia University Forskerteam
RCMP er gået ind i sagen, men står her flere måneder efter stadigvæk uden afgørende spor.
Der er tale om to vel respekterede forskere, Tim Miller og Dominic Artois, som længe har
forsket i afgørende konsekvenser af den globale opvarmning. Det er uvist helt præcis hvad
der blev forsket i, men man mener at det har med energikilder at gøre og før afrejsen mente
forskerne at en Nobelpris kunne komme på tale hvis deres teorier var korrekte. RCMP har
afsøgt et stort område fra satellit, fly, bil og til hest, men der er tale om et kolossalt areal der
skal afsøges og helst fra jorden, hvorfor der nu skal anvendes andre metoder. Derfor ønsker
RCMP yderligere kvalificeret mandskab, for at undersøge hvad der er sket og opspore de to
forsvunde videnskabsmænd. Vildmarkens undertiden noget underlige befolkning skal i første
omgang opsøges, for det er muligt at de har nogle spor. Nogen må have set et eller andet!
RCMP har tidligere med stor succes rekrutteret danske spejdere til at løse akutte opgaver, og
søger derfor igen handlekraftige spejdere med gå på mod til assistance for en kortere periode,
nærmere betegnet den første weekend i oktober!

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) Indsæt 400 kr. pr. sjak (2 personer) i Danske Bank senest d. 20. september

på:
Reg.: 3113 Kto.: 4820157613

eller send eller aflever en check på 400 kr pr. sjak senest d. 20. september til:
Morten Scheibye
Upsalagade 1, st. tv., 2100 København Ø.

2)

E-maile morten@scheibye.dk før 20. september med oplysninger om:
Navne, fødselsdatoer, trop og division
Adresser, telefonnumre og evt. e-mail
Betalingsdato hvis betaling er indsat på konto

3) Afvente e-mail bekræftelse af tilmelding inden for 5 dage

Medbring
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......

Desuden
Hold øje med denne hjemmeside, for muligvis kommer der mere... Senest én uge før.

Andre praktiske oplysninger
Start:
Lørdag d. 3.10 kl. 13.00 på Hillerød Station
Slut: s
Søndag d. 4.10 kl. 14.00 på Maarum Trinbræt, afslutning 13.30 (NB! Ændret)
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.
m.v.h.

Hubert Hankispank
R.C.M.P. Chiefcommander

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" virkeliga 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.

Spørgsmål til:
Morten Scheibye
morten@scheibye.dk

eller
Rune Skovgaard-Petersen
rusk@privat.dk

Tilbage til startsiden

