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Det er mørkt, det er koldt, og Danmark er ved at være kedeligt. Den sædvanlige rutine
med skole, arbejde, pligter og ingen sjov.
Velkommen til Umdlalo. Landet med masser af sjov, ingen forpligtelser, ingen
bekymringer. Kun glade dage.
Den 22. marts inviterer jeg, Kong SKAK MAThias, alle interesserede unge til Umdlalo.
Jeg vil have nye, friske kræfter og sjæle, og jeg ved med sikkerhed, at det er jer, jeg skal
henvende mig til.
I Umdlalo er alt en leg - lad os kalde det et spil. Verden er styret af genier og stærke
folk - det er lige det, jeg søger. Jeg søger de stærke, standhaftige, modige, sejrende, kloge
og energiske drenge og piger - så vi sammen kan leve i harmoni, og være
uovervindelige.
Verden er et barsk sted og vi er derfor nødt til at stå sammen for at kæmpe imod den.
Mange mener at vi skal have det sjovt og hygge, og at det ikke gælder om at vinde - men
de tager fejl. Er der ingen vindere er vi alle kun sølle tabere, der ikke tør sige andre
imod.
Vi skal have fundet vinderne og få skabt et ubesejret Umdlalo - for her er ikke plads til
tabere og sarte sjæle.
Tør du og dine stærke medspillere tage kampen op, om at bevare det stærke Umdlalo så meld jer til!
Tiden er knap, og Umdlalo har kun plads til de alle stærkeste. Skynd jer derfor at
melde jer til en weekend hvor terningerne skal kastes, brikkerne skal rykkes og måske
byttes om på, og der skal sigtes mod et sted… MÅLSTREGEN.

May the odds be ever in your favour!
Kong SKAK MAThias

Pakkeliste:
(Den kan ændre sig undervejs, så hold jer opdateret på den nyeste version på www.seditio.dk )

Hver unge gruppe skal selv medbringe:
• 1 stk. mobil, der ikke kan gå på internettet eller har GPS
• Grej til at overnatte i det fri
• Førstehjælpsudstyr, hvis uheldet skulle være ude
• Et sæt lygter rød og hvid (husk batterier)
Hver enkelte unge mand el. kvinde skal medbringe:
• Refleksvest som skal bæres under hele løbet
• Mad til hele weekenden
• Tøj efter vejret
• Gode sko, man skal gå langt
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Lygter
• Sygesikring
• Kompas

Start lokation:
For at komme til Umdlalo skal i blot være ved Langeskov St. fredag d. 22. marts 2019,
mellem kl. 18.00 og 19.00

Slut lokation:
Offentliggøres på vores facebookside natten til lørdag d. 23. marts kl. 18.00

Spørgsmål:
Spørgsmål bedes sende til kontakt@seditio.dk eller på Facebook

Bevis jeres værd:
For at kunne kaste terninger rigtigt skal man have et raflebæger, og få at kunne rafle
med et raflebæger skal man også ha’ nogle terninger.
Jeres opgave bliver at fremstille jeres helt eget raflebæger inkl. terning(er)
Ud fra jeres opgave vil jeg se hvem I er:
• Er I stærke, kloge, klassiske, kreative eller/og innovative?
• Vil I rykke langt eller tage det i små bider?
I skal i alt fremstille og medbringe til Umdlalo:
• 1 raflebæger pr. gruppe
• Så mange terninger I føler er passende, dog mindst 1 terning pr. person

Jeg forventer at kunne se raflebægre og terning(er) i tiptop kvalitet, som kan benyttes til
enhver lejlighed, på alle tidspunkter af døgnet!
May the odds be ever in your favour!
Kong SKAK MAThias

