
Det er nemmest at løse de 
problemer, der ikke findes!

Det gælder derfor om at undgå 
at problemer opstår. Så skal 
der ikke bruges tid, penge og 
energi på at løse dem. 
Udfordringen har indtil nu 
været, at vi ikke kunne forudse, 
hvilke problemer som vil opstå 
i fremtiden, før de er blevet 
store og næsten umulige at 
løse i nutiden. 
Men det kan vi nu!

...tag med på tidsrejsen og 
vær med til at løse 
fremtidens problemer

Kom og få en spændende 
oplevelse der har alt, hvad der 
hører med til et udfordrende 
og godt løb for nye og gamle 
spejdere. 
Det er både sjovt, vildt og 
hyggeligt, når 300 unge 
spejdere er på løb sammen.
Fenris er dags- og natløb på ca. 
15 km., hvor også de yngste 
spejdere kan gennemføre og få 
en god og udfordrende 
oplevelse. 
Du har bl.a. mulighed for at 
aflevere det meste af din 
bagage, så du kun går med det 
mest nødvendige. 

Vi gør meget for, at det skal 
være hyggeligt og en god 
oplevelse at være afsted i 
mørket den sidste weekend i 
oktober.
Start- og slutsted er i gåafstand 
fra en togstation.
Husk at se reglerne for 
patruljens sammensætning, 
aldersgrænser og meget andet 
der er vigtigt at vide på

fenrisløbet.dk

Tilmelding åbner 19. august, 
kl. 19.00. Vi har et begrænset 
antal pladser, så de patruljer 
som først er fuldtallige og 
godkendt kommer med!
For kun 260 kr. pr. spejder får 
du fede oplevelser sammen 
med hundredvis af andre unge 
spejdere fra hele landet! 
Prisen er inkl. mad, Fenris-
mærke og en XL Fenris refleks! 

30.-31. oktober 2021

Fenris 2021 er for årgang 2005-2009. Dvs. er du 11 år og fylder 12 inden nytår, kan du deltage. Men fylder du 17 i år, er du for gammel til at deltage.
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