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Kære Kredsfører/Postansvarlig 
 
Vi kan med glæde fortælle, at tilmeldingen til Førerstævnet 2020 under mottoet ”Respekt for 
forskelligheder og hinanden” er åben. 
Stævnet afholdes 24.-26. april på Ungdomsøen, og åbner lørdag kl. 10.00 og afsluttes søndag kl. 
12.30 (ændret lidt pga. sejltider). 
 
Førerstævnehæftet bliver tilgængeligt online og sendes i mail til deltagerne. Der kan også bestilles 
papirudgave, som dog først kan afhentes i sekretariatet på Førerstævnet. 
 
Information om tilmelding 
Ved tilmelding er der to muligheder for betaling: 
1. Kreditkort, hvilket kan gøres uden login i Medlemsservice.   
2. Faktura, under betaling vælges faktura til kredsen. Her logges ind i Medlemsservice - skriv til 

Korpskontoret på dbs@dbs.dk, hvis du mangler login. 

Kredsen har ansvar for information omkring tilmelding i egen kreds. 
Tilmeldingen er åben frem til SØNDAG den 29. marts 2020. 
Tilmeld dig her > https://medlem.baptistspejder.dk/event/id/108/register 
 
Priser 
Prisen for selve stævnet uden overnatning er 300,00 kr.  
Prisen er inkl. forplejning fra lørdag morgen og hele stævnet, samt aktivitetstilbud og transport fra 
København til Ungdomsøen. 
Overnatning efter eget valg/betaling. Man medbringer selv sengetøj m.m. til den ønskede 
overnatning. 
Priser: 
• Eget telt: pr. pers. pr. nat 

• under 26 år = 50,00 kr. 
• over 26 år = 75,00 kr. 

• Shelter: pr. pers. pr. nat 
• under 26 år = 70,00 kr. 
• over 26 år = 105,00 kr. 

• Sovesal 8-10 pers.: pr. pers. pr. nat 
• under 26 år = 100,00 kr. 
• over 26 år = 150,00 kr. 

• Helt 4. pers. værelse pr. nat 
• under 26 år = 680,00 kr. 
• over 26 år = 1020,00 kr. 

 
Tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb (29.marts) tillægges et gebyr på 
100,00 kr. pr. person. 
Ved evt. afbud inden 15. april tilbagebetales 75% af deltagergebyret. 
 
 
Transport. 
Transporten mellem København og Øen planlægger projektgruppen og er inkluderet i prisen, plads 
reserveres ved tilmelding, selvom der er forhåndstilmeldt til turen derover. 
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Afgang fra København til Øen: 
• Fredag til øen kl. 22.00 fra Refshaleøen, mødetid kl. 21.40. Der er parkerings mulighed på Euro 

Park Plads/ Judichærs Pl. 1, Kbh. mod betaling. 
• Lørdag morgen kl. 9.00 fra Nyhavn ud for nr. 71, mødetid kl. 8.40. Der kan parkeres i 

parkeringskælder på Sct. Annæ Plads, mod betaling. 

Retur til København fra Øen 
• Søndag kl. 13.15  til Nyhavn 
• Søndag kl. 15.15  til Nyhavn 

Er der behov for retursejlads søndag formiddag, kontakt straks til aolesen@dbs.dk eller 30 54 60 93 
og vi finder en løsning. 
Transport til og fra København + parkering er for egen regning. 
 
Kiosk 
Der er en kiosk på øen, så derfor har vi ikke vores egen ”Bette biks” med i år. Til jeres orientering 
så sælger Øens kiosk alkohol, og det har vi ikke mulighed for at ændre på. Kiosken følger lovgivne 
regler omkring salg af alkohol. 
Vi vil i fællesskab med Korpsrådet opfordre jer til i kredsene, at tage en snak om vores 
samværsværdi i forhold til alkohol forud for stævnet, så vi i fællesskab får et trygt, godt og positivt 
socialt samvær under hele stævnet. 
 
U18 
Igen i år indbydes der til U18 med sammenrystning og snak om Førerstævnet fredag aften kl. 22.30 
på øen.  
 
Program 
Førerstævneprojektgruppen følger vores strategi og derfor mottoet ”Respekt for forskellighed og for 
hinanden”, R for andet bogstav i ARM. Stævnet åbner lørdag kl. 10.00 og slutter med frokost søndag 
kl. 12.30 
 
Der vil blive mulighed for at prøve et af Øens aktivitetstilbud lørdag formiddag kl. 10.30 til 12.00. 
 
Tilbuddene er:  
• Vandaktivitet – man kan låne kajakker, fiskestænger og paddleboards 
• Fotoløb - I Ungdomsøens fotoløb bliver man udfordret på sit kendskab til øen, samarbejde og 

kreativitet. Hvor mange billeder kan du nå at indsamle under dit besøg på øen? 
• Rundvisning - 50.000 kvadratmeter er ikke så lidt plads at skulle finde rundt på, så vi giver 

gerne en hånd. På en rundvisning på Ungdomsøen vil du blive vist rundt af en af de unge, der 
bor på øen, eller af en frivillig med et godt kendskab til øen. De vil vise dig øen ud fra deres 
perspektiv, og fortælle røverhistorier, fakta og dele minder og drømme med jer. 

Ved tilmelding sættes kryds ved den ønskede aktivitet. 
 
Lørdag kl. 20.00 er der lejrbål ude. 
 
Efter lejrbål og kaffe lørdag aften vil der være en fællesaktivitet, husk X i tilmelding og 
lommelygten, derefter hygge og spil. 
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Maden. 
Vi har hjælp til maden, men der er brug for hjælp fra os alle. 
Alle deltagere bliver inddelt i patruljer. På den enkeltes navneskilt vil der stå, hvad man skal hjælpe 
med og hvornår.  
Beskrivelse af opgaverne vil være hængt op. 
 
Hvis man har behov for speciel kost, må man selv medbringe det. 
 
Sekretariatet 
Før stævnet: Kontakt Annette Olesen aolesen@dbs.dk, projektgruppen fst@fst.dk eller dbs@dbs.dk,  
Under stævnet: Sekretariatet åbner lørdag kl. 9.00. Kontakt sekretariatshjælper Dorte Brændholt 
direkte eller på 52 19 30 56. 
 
Spejderhilsen fra, 
Førerstævne projektgruppen 
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