
 

 

Kom og vær med til at gøre hele landet flyvende… 
 

        Sct. Georgs Gilderne i Skjern-Tarm 
 og Ringkøbing samt Danmarks Flymuseum 
 

afholder Danmarks DRAGEDAG 
søndag den 30. september 2007 

ved Danmarks Flymuseum, v. Stauning Lufthavn 
kl. 10.00 – ca. 16.00 

 

Et arrangement for hele familien! 
En anderledes sjov, spændende og sund oplevelse… 

 

Når vi lader dragerne flyve den 30. september  
er det for at fejre spejderbevægelsens 100 års jubilæum i 2007. 

 

Alle er velkomne! 
  

spejdere i uniform og børn op til 13 år får et gratis adgangstegn.  
Alle voksne og børn fra 14 år, betaler 50 kroner for at deltage. 

 

Adgangstegn og deltagerbillet giver mulighed for: 
  

      * at flyve og være med i de sjove drage konkurrencer. 
                  * at se »Team Windfun« flyve med sine finurlige drager. 
              * at få materiale til bygning af én drage (fortrinsvis børnene). 

                * at få instruktion og hjælp til bygning og flyvning med din drage. 
      * alle spejdere i uniform får udleveret et drage stofmærke til at sy på uniformen. 
  * alle har fri adgang til at se flymuseets store samling af civile og militære veteranfly. 

 

Programtider: 
 
10.00       Velkomst, instruktion og dragebygning 
 
11.30 – 12.30    Dragebygning, opsætning og flyvning med dragerne  

– også gerne med egne medbragte drager.  
 
Fra 12.30          og resten af dagen kan der købes øl, vand, kaffe og te - sandwich, pølser og 

brød i arrangementets cafe og boder - I kan også selv have madpakke med. 
 
13.30 – 15.30   * Dragebygning, opsætning og flyvning med dragerne – også gerne  

  med egne medbragte drager. 
           * Alle der får en drage stabilt i luften vil få udleveret et DRAGECERTIFIKAT.  
           * I eftermiddagens løb vil der blive afholdt forskellige konkurrencer med  

  flest drager i luften, sjove drager, store drager, stuntdrager osv. 
           * Team Windfun laver opvisning med sine flotte, sjove og finurlige drager.  

  
15.30 – 16.00   Udlevering af DRAGECERTIFIKATER og afslutning 
 

Flymuseet er åben hele dagen.  
 

Der flyves over hele landet søndag den 30. september. 
Målet er at få 1.000 drager i luften – på én gang! 

 

Arrangementet laves i fællesskab af Sct. Georgs Gilderne i Ringkøbing og Skjern-Tarm samt 
Danmarks Flymuseum i Stauning 

 
 

Overskuddet fra arrangementet går ubeskåret til spejdernes FREDSGAVE 2007 til skolebyggeri i Angola 
   

 
 


