Indbydelse til de 44. Thylege.
Årets Thylege finder sted i umiddelbar nærhed af den sagnomspundne Thylejr som blev oprettet af
foreningen Det Ny Samfund som i 1970 købte 47 tønder land ved Frøstrup.
Navnet Thylege er blevet til, da Jakob Ravn fik ideen til en kombination af De Olympiske Lege i
1972 og det primitive lejrliv i Thylejren ved Frøstrup. Standarden er i løbet af årene dog blevet
højnet, så i dag overnatter de fleste i den til formålet lejede spejderlejr / hytte. Kortene er også
blevet af en anden udgave end tidligere, så i dag bruges der mest o-kort, dog har
thylegemesterkortet som regel gennemgået en tilpasning.
Vi har i forbindelse med Thylegene 2015 fået arrangeret rundvisning i Thylejren lørdag den
13. juni kl 10.00

Stævnecenter:

Bulbjerghus, Bulbjergvej 25
7741 Frøstrup
Afmærkning fra vej 569

Åbningstid

Fredag d 12-06-15 kl. 15.00 til Søndag d. 14.06.15 kl. 17.00

Løbsområde

Bulbjerg

Kort

O- kort samt specielt thylegekort

Baner lørdag

Bane 1:
Bane 2:
Bane 3:
Bane 4:
Bane 5:
Bane 6:

Baner søndag

Pointløb. O-kort til alle

1. start lørdag

Kl. 13.00

Fælles start søndag

Kl. 10.00

Præmier

Ja

Afstande

Stævnecenter til parkering 5 km
Parkering til start max 200 m

Overnatning

Der er 48 sovepladser i hytten samt mulighed for camping.
Medbring sovepose eller lign. hvis du skal overnatte i hytten
Værelser 2x6,1x5, 7x4, 1x2, 1x1 personer

Andet

Vi laver fælles aftensmad lørdag aften. Indkøb ordner vi.
Øvrige måltider sørger man selv for.

Startafgift

Børn under 7 år
Børn og unge fra 8-21 år
Voksne fra 22 år

Tilmelding

Senest søndag d. 31 maj på liste i klubhuset
eller på mail til : erna-pe@stofanet.dk

Besøg i
Thylejren

9,0 km
6,0 km
4,7 km
3,6 km
4,2 km
2,0 km

Skriv dig på ved tilmelding

Vi ses ved Bulbjerg
Erna og Poul Erik

26 poster
17 poster
15 poster
12 poster
14 poster
11 poster

svær
svær
svær
svær
ml.svær
let

: gratis
: 150,00 kr.
: 300,00 kr.

thylegekort
o-kort
o-kort
o-kort
o-kort
o-kort

