
Maka Mani 2022: Info til juniorledere 

Maka Mani er for alle juniorspejdere i Danmark. Det er et løb i 

Rold Skov med poster undervejs. Patruljerne skal gå alene rundt 

på løbet, som er ca. 10 km. Løbet varer fra kl. 10.00 til kl. 18.00. 

Herefter vil der blive serveret aftensmad, og dagen slutter med 

vores traditionsrige lejrbål inden det er tid til at hoppe i poserne.  

Søndag morgen serverer vi en let morgenmad, derefter hjælper 

alle spejdere og ledere med oprydning og rengøring, og vi slutter 

med præmieoverrækkelse søndag kl. 10. 

Løbet foregår i patruljer af 3-7 deltagere. 

Spejderne skal som udgangspunkt overnatte i klasseværelser på Skørping Skole, 3-5 patruljer i 

samme klasselokale.   

Maka Mani 2022 kommer til at foregå den 19.-20. marts i Rold Skov med start på Skørping Skole 

lørdag kl. 10.00. I har mulighed for at komme til skolen fra lørdag k. 9.00. Det er her muligt at 

lægge udstyr til overnatning inden løbet, så spejderne kun skal bære de ting, der skal bruges på 

løbet. Liste over fælles udstyr til løbet fremsendes senest 2 uger før. Dog ved vi allerede nu, at der 

skal være mindst en opladet mobiltelefon og powerbank med pr. patrulje. 

Prisen for deltagelse er kr. 200,- pr. person. Med i prisen er et mærke til uniformen.  

I skal stille minimum 1 leder pr. patrulje. I skal bruges som postmandskab på løbet. Det er gratis 

for ledere at deltage, og I får også et mærke. 

Hvis I kommer langvejs fra, kan vi finde ud af noget overnatning fra fredag til lørdag, så I kan være 

klar til løbsstart kl. 10.00. I bedes kontakte os for at vi kan lave aftaler om dette på mail 

katharinafs@hotmail.com   

Der skal laves en separat tilmelding pr. patrulje på vores hjemmeside www.makamani.dk. Det er 

her vigtigt, at det er ansvarlig leders telefonnummer og e-mailadresse der påføres. Derudover skal 

der her også angives særlige hensyn ved enkelte spejdere fx vegetar. Det samlede beløb for 

deltagelse skal overføres til konto i Danske Bank: reg. nr. 3701, konto nr. 3701697146 med 

angivelse af gruppens navn.  

Tilmeldingen åbner tirsdag d. 1. februar og lukker fredag d. 4. marts kl. 23.59. Sidste frist for 

betaling er ligeledes fredag d. 4. marts. Der er kun plads til 25 patruljer, så tilmeldingen vil lukke, 

hvis der er 25 patruljer tilmeldt før tid.  

I forhold til corona, så holder vi os opdateret med de forskellige restriktioner. Derfor kan der 

komme ændringer inden løbet. Men vi vil bede alle om at have en frisk negativ test, når I 

ankommer – ligegyldig vaccinationsstatus.  

 

Mange spejderhilsner fra teamet bag Maka Mani. 
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