Nathejk 2018
– vigtig forældreinfo
I weekenden 21. - 23. september deltager dit barn på spejderløbet Nathejk sammen med sin
patrulje. Der er start på adressen Slagelse Landevej 3 lidt uden for Korsør kl. 21.00 - 21.45,
og arrangementet slutter et andet sted søndag klokken 10.00. Slutstedet oplyses fra lørdag
kl. 21.00 på www.nathejk.dk og på Nathejks Facebook-side.
Nathejk er ét af Danmarks mest udfordrende spejderløb – men teamet bag Nathejk har
arrangeret løbet gennem mange år, og spejderne er til enhver tid i sikre hænder. Under hele
løbet følger løbsledelsen alle patruljer, og døgnet rundt er vores nødtelefon og hjælpere i
hele løbsområdet klar til at sikre, at alle har det godt og kommer fint frem til mål.
Desværre har vi indimellem oplevet, at trætte spejdere har ringet hjem til deres forældre og
er blevet hentet, uden at løbsledelsen var informeret. Det er meget problematisk, da vi
naturligvis har ansvaret for alle spejdere på løbet – og uanset hvor god grunden så end er,
kan ingen udgå af Nathejk, uden at det er aftalt med løbsledelsen. Vi risikerer ganske enkelt,
at alle hjælperkræfter sættes ind på at finde spejdere, der viser sig at have forladt løbet, og
det går ud over alle de andre patruljer, der har brug for vores hjælp.
DERFOR: Vi ved godt, at det kan være en svær situation at have sit trætte barn i røret midt
om natten – men bed dem altid om at kontakte løbets nødtelefon (nummeret står på deres
ene arm og på de kort, som patruljerne får udleveret). Viser det sig, at den rigtige løsning er,
at spejderen skal udgå af løbet, skal vi nok kontakte jer og aftale nærmere. Er du i tvivl om
situationen, kan du i hele weekenden komme i kontakt med os via den døgnbemandede
forældre-kontakttelefon på 81 11 31 19. Nummeret er kun til brug i alvorlige situationer.
Hvert år udgår flere spejdere undervejs på Nathejk – og hvis en deltager først er udgået, så
er løbet slut for vedkommende. Hvis spejderen stopper fredag aften, fredag nat eller lørdag
formiddag, vil denne sammen med Nathejks team finde ud af, om vedkommende kan blive
hentet og komme hjem og få hvilet. Hvis spejderen udgår lørdag aften eller lørdag nat, sover
vedkommende typisk i Nathejks hovedkvarter til søndag og deltager i løbets afslutning.
Undervejs i weekenden kan I se billeder på www.facebook.com/nathejk

med venlig hilsen
Teamet bag Nathejk

