
Sct. Georgs Gildeløbet 2022
Søndag den 2. oktober på Hollufgård

På eventyr med Mulan

Byder på:
- Sjove og spændende opgaver
- Nye udfordringer
- Brug for spejderfærdigheder og samarbejde

Løbet foregår på Hollufgård, et område uden kørende trafik.

Spejderne vil blive udfordret på et niveau, som passer til deres alder.
Samtlige poster vil være bemandet med voksne, men vi mangler hjælpere til posterne
for at løbet kan gennemføres uden lange ventetider. 😊

Spejderne bedømmes på hver post på både turn-out og løsning af opgaven. Turn-out vil
sige at posterne forventer at spejderne gør følgende: klarmelding, afmelding, samlet
gang, alle bidrager, god opførsel.

"Under Han-dynastiet, befaler Kinas kejser, at hver familie i Kina skal stille med én mand
til den kinesiske hær i kampen mod krigere ved navn Hunnerne. I en landsby langt væk
fra den kinesiske mur, bor Mulan, som er ved at gøre sig klar til sit møde med en
ægteskabsmægler. Mulan skal majes ud med makeup og en upraktisk kjole for så at
gennemgå en slags eksamen i kvindelige dyder. Mulan dumper hårdt som kvinde og hun
må skuet og skammeligt vende hjem. Mulans far, Zhou, finder og trøster Mulan, inden
de bliver afbrudt af trommer, der annoncerer ankomsten af kejserens rådgiver, Chi-Fu.
Landsbyen samles, og Chi-Fu fortæller, at alle familier i Kina skal stille med én mand til at
indtræde i kejserens hær i kampen mod Hunnerne. Zhou skal stille for sin familie til trods
for sin skade fra tidligere militærtjeneste og trods protester fra Mulan og familie. Mulan
besluer sig for at træde i sin fars sted. Hun skærer sit hår af, ifører sig sin fars rustning,
og rider afsted mod den militære samlingslejr. 
Mulan ankommer til udkanten af militærlejren, og gør sig klar til at falde ind blandt de
mandlige soldater, dog uden held. Hun møder også de tre mænd Yao, Chien-Po og Ling,
samt lejrens kaptajn, Li Shang, som skal optræne de nye rekruer. Morgenen efter
begynder rekruernes træning, anført af kaptajn Shang, som ikke er synderligt
imponeret over soldaternes styrke og kunnen. Alle soldaterne kæmper hårdt, og især
Mulan. Efter et stykke tid, hvor Mulan ikke har forbedret sig, beder Li Shang hende om at
rejse hjem, hvilket giver hende motivation til endelig at overkomme de hårde prøvelser."



Sct. Georgsgildeløbet 2022
Søndag den 2. oktober

* Check in: Kl. 09.30 ved Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ.

Se kortskitse.
Vær opmærksom på at man kun kan komme til Hollufgård fra Ørbækvej.

* Løbsstart: Kl. 10.00

* Afslutning: Kl. ca. 15.00 ved bålpladsen. Se kortskitse.

* Løbet foregår udendørs – så husk fornuftig påklædning!

* Løbet handler om Mulan og Kina.

* Forplejning: I sørger selv for frokost og drikkelse, efter løbet er der eftermiddags
forfriskning.

* Alle får et stofmærke. Der er præmier til de 3 bedste patruljer i hver alders -gruppe.
Gavekort til 1. og 2. pladserne.

* Pris pr. deltager – både ledere og spejdere: kr. 50,-


