
30. Spejder-MC-Træf 8.-10. juni 

2018 i Svogerslev. 

+ Tyvstart torsdag den 7. juni 

I år er det jubilæumstræf med flere nyheder.  

Vi skal være hos KFUM-spejderne i Svogerslev. Siden vi var der 

for 10 år siden har de fået en lækker lukket bålhytte.  

Som noget nyt er der tidlig træfstart om torsdagen.  

 

På opfordring kan man i år vælge mellem mange modeller 

og farver til trøjen, som får et særligt jubilæumsmotiv på. 

Har du været med før, og ikke længere har MC kan du alligevel deltage i 

jubilæumsmiddagen lørdag aften. Prisen for lørdag aften er 125 kr. 

Tilmelding foregår på http://scoutriders.dk/  

 Tidlig træf Torsdag - fredag; For dem der kan, mødes vi på Roskilde havn kl 

17:00 hvor der er Torsdags træf for MC’ere og specielle biler. Vi sparker dæk 

og spiser is. Kører til Spejderhuset i Svogerslev hvor der vil være bål og hyg-

ge. Fredag står den på Brunch og rundvisning i Roskilde Domkirke om formid-

dagen hvor vi har mulighed for at komme helt op på loftet. Bagefter fællestur 

inden vi vender tilbage til hytten. Efter aftensmad fortsætter vi med træf som 

sædvanligt. 

 Træf fredag - søndag; Det officielle træf starter fra kl 17:00 med lidt mad + 

alt det vi plejer: Ryst sammen, Hvem kører nu på hvad, natsnack, smag hvad 

jeg har brygget på i vinter, sømblokken, lejrbål, fællestur, store is, lækker 

frokost, flotte steder, gensyn med gamle venner, mød helt nye venner, sjove 

konkurrencer, overnatning i telt. 

 Som altid er træffet inklusiv forplejning mm. Nogle drikkevarer er tilkøb. 

 Har du særlige behov, så finder vi nok en løsning. 

Pris torsdag-fredag kr 150 kr., pris fredag-søndag kr 275 kr. + medlemskab 50 kr. 

( Hvis du ikke allerede har betalt i år) 

 

 Vi satser på en fuldtræffer der lever op til årets motto. Bedre end nogensinde 

Vi ses. Spejderhilsen fra Ulla og Poul, Jesper, Pia og Lennert. 

 

Spørgsmål til Lennert på +45 20989020 eller formand@scoutriders.dk 


