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Nu er det tid til:

FINALEN 2021
Landsdelsbaseret

Kære FDFer
Nu er det tid til at samle jeres patrulje til årets VM-finale.
VM-finalen er for alle væbnere, seniorvæbnere og seniorer, og det
er ikke et krav, at man har været med på Væbnermesterskabets netdel.

Finalen bliver fuld af fællesskab, udfordringer og nye venner fra andre
FDF- kredse. Programmet er spækket med oplevelser for patruljerne,
når I deltager i kampen om fanen, øksen og specialistkategorierne. Finalen er i
år landsdelsbaseret og det vil sige at I skal deltage i den finaleby, der er tættest
på jer.

Tilmeld jeres patrulje senest den 2. maj 2021 på mesterskabet.dk

Vi glæder os til at se jer til et brag af en finale!

Mange hilsner
Væbnermesterskabsudvalget

Læs mere om

FINALEN
på mesterskabet.dk



Praktiske oplysninger

Tilmelding

Hvornår: Fredag d. 14. maj til søndag d. 16. maj 2021
Det er Kristi Himmelfartsferien

Væbnere, seniorvæbnere, seniorer,
patruljeledere og venner!

I 6 byer fordelt over hele landet. I skal deltage
i den by der knyttet til jeres landsdel.

Så kontakt din patruljeleder

________________ kr.
(Prisen er patruljens egen pris og inkluderer både
arrangementsbetaling, mad og transport til/fra finalebyen)

________________________________________

For hvem:

Hvor:

Pris:

Mødested og tid:

I tvivl:

Væbnermesterskabet 2021

Vi tager billeder af alt det, der sker på VM. Det gør vi, så du og andre kan se tilbage på
de gode oplevelser, når VM er slut. Når du deltager, giver du tilladelse til, at FDF må
tage billeder af dig og bruge billederne i egne og eksterne medier.

Tilmeldingen foregår online via kredsens online tilmeldingsformular. Husk at angive om
dit barn må deltage i klatre-, sejl-, og vandaktiviteter.

Tilmeld dig via kredsens onlinesystem senest den: __________________________

Ca. 14 dage før finalen modtager patruljelederen et deltagerbrev, hvor der står mange flere
vigtige informationer og forklaringer.
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