Aan Explorers,
Wij van team Sterke Yerke dagen jullie uit om in het weekend van 11t/m 13
September 2020 met een team van minimaal 4 en maximaal 8 personen, 24 uur op
een zelfgebouwd vlot door te brengen. Teams bestaan uit alleen Explorers.
Helaas is er door de coronamaatregel van 1,5 meter, geen mogelijkheid om mee
te doen als je 18 jaar of ouder bent. Dus dit jaar nog geen Roverscouts of
leidingteam. Maar we gaan er vanuit dat dat volgende keer wel weer kan
Ondanks de Corona zijn wij het Sterke Yerke evenement al aan het voorbereiden en
is de inschrijving in SOL al open. Er zijn ook al drie teams die zich hebben
aangemeld en net als zij zijn wij hoopvol en positief dat het Sterke Yerke weekend door kan gaan.
Uiteraard houden wij alle ontwikkeling scherp in de gaten en volgen wij het advies van Scouting Nederland.
Wat is de bedoeling?
Je bouwt met je team een vlot dat groot genoeg is voor het aantal personen in jullie team. Er mogen geen spijkers en
schroeven gebruikt worden voor de constructie. Alleen hout en touwverbindingen zijn toegestaan. Je moet alles op het
vlot kunnen doen , want je blijft er 24 uur op. Dus eten, slapen, wassen en naar de wc gaan moet allemaal op het vlot
kunnen. Je mag het vlot thuis al gedeeltelijk opbouwen.
Tijdens de 24 uur krijg je van ons ook opdrachten die je moet uitvoeren met je team. Het winnende team gaat naar huis
met de felbegeerde Sterke Yerke trofee.
Je kunt het terrein op vanaf 18.30 uur op 11 September. Zaterdagmiddag om 12.00 gaan de vlotten te water en komen
zondag om 12.00 uur weer uit het water. Om 14.00 uur is de sluiting en de prijsuitreiking.
De locatie en het programma krijg je van ons als je je hebt opgegeven
Kosten: €15,- per persoon
Je kunt je opgeven via deze link: https://sol.scouting.nl/as/form/32386/participant/new/
Voor 1 september aanmelden in SOL dan ook de namen van de deelnemers doorgeven en betalen.
Pas als je betaald hebt ben je definitief ingeschreven.
Er kunnen maximaal 10 teams meedoen aan dit weekend dus wacht niet te lang met opgeven.
Mochten we het weekend toch onverwachts moeten annuleren vanwege Corona dan krijgt iedere deelnemer uiteraard
het inschrijfgeld terug.

Gaan jullie de uitdaging dit jaar aan?
Wil je alvast even zien wat je zoal kunt verwachten neem dan een kijkje op onze Facebookpagina. Hier vind je ook het
draaiboek met regelement van de vorige SY editie.
https://www.facebook.com/scoutingfriesland/
https://www.facebook.com/scoutingfriesland/videos/1660497217329808/
https://www.facebook.com/scoutingfriesland/videos/339543656879525/

