Når du/I skal vælge discipliner til næste års Lege (Vinter + Sommer) skal du finde 16 forskellige discipliner.
Der er ingen krav til hvilke discipliner du/I vælger, men det en er god idé at vurdere følgende







variationen i typer af discipliner både isoleret set i forhold til de enkelte lege og samlet set for årets
to lege (inspiration til disciplinvalg finder du på hjemmesiden)
hvilken afviklingsform er bedst til de enkelte discipliner
kan faciliteterne være en udfordring for afvikling af de valgte discipliner (plads etc.)
hvor mange af hvert spil skal der bruges (eksempelvis 4 stk. backgammon, 2 kortspil etc.)
kan disciplinen afvikles på lokationen (hvis ikke skal du inkludere transport i din tidsplan)
hvordan vil den samlede tidsplan se ud med de valgte discipliner

Et overordne tidsplan for legene kan typisk se sådan ud:
8.00 – 9.00
9.00 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 -

Morgenmad
3 – 4 discipliner *)
Frokost
4 – 5 discipliner
Madlavning + borddækning (Brødrene hjælper selvfølgelig gladeligt til efter dine instrukser)
Den helt store gallamiddag med præmieoverrækkelse, røverhistorier osv.

Generisk tidsplan for planlægning og forberedelse af Legene
August: Du og din makker planlægger det kommende års Lege.
Oktober: På mødet i oktober fremlægges Jeres valg af næste års discipliner for de øvrige brødre. Brødrene
har INGEN vetoret men kan kommentere på valget af discipliner, og du og din makker har efterfølgende
mulighed for, at justere planen frem mod mødet i november.
November: På mødet i november præsenteres det endelige valg af discipliner og afviklingsform for
brødrene.
December: Indbydelser til VL sendes – sæt evt. en svarfrist, der kan hjælpe dig i forhold til planlægningen
Januar: Følg op på om remedier kommer i hus og planlæg diverse indkøb (uddelegér gerne)
Februar: VL afholdes
April: Indbydelser til SL sendes
Maj: Følg op på om remedier kommer i hus og planlæg diverse indkøb (uddelegér gerne)
Juni: SL afholdes
Når du afholder en lege skal du i øvrigt huske:




Indsamling af spil, pokaler, trøjer (følg jævnligt op indtil alt er i hus)
Spilleskemaer (AOP hjælper sikkert gerne til)
Tjekke faciliteter, spillenes brugbarhed, lave baner INDEN legene

Husk i øvrigt at Arrangementsdirektøren altid står til rådighed med sin imponerende ekspertise.

TJEKLISTE (under udarbejdelse)
Overordnet planlægning: Discipliner, afviklingsform og tidsplan for dagen (August – November)
Deltagerliste: Indbydelser + svar
Remedier: Spil, Baner, Trøjer, Pokaler, Logetaske (foretag evt. supplerende indkøb)
Forplejning: Øl, Vand, Morgenmad, Frokost, Aftensmad, Snaps

