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Réimech, de 27. Februar 2021 

BiberMud 2021 
Léif Bibercheftainen a Bibercheffen,   

De COVID-19 plot eis alleguerten lo scho vill ze laang. Op nationalem Plang hu vill 
Aktivitéiten missen ofgesoot ginn. Mir wëllen als Biber-Ekipp awer alles man, fir dass 
de BiberMud, deen 2020 schon dem COVID-19 zum Opfer gefall ass, dësst Joer ka 
stattfannen.    

Dofir si mer frou iech lo kënne matzedeelen, dass de BiberMud 2021 wäert stattfannen, 
wann och ënnert engem ganz aanere Konzept: 

Datum?  24. Abrëll 2021 

Plaz?  Neihaischen 

Wat? Dëst Joer ass de BiberMud keng Kiermes fir d’Biber an hier Frënn a Famill, mee e Rallye un 
deem d’Biber mat hierem Grupp kënnen deelhuelen. De Rallye selwer dauert ca. 3 Stonnen 
an d’Départen wäerten tëschend 9:00 Auer an 12:00 Auer versat stattfannen. All 20 
Minutten mëcht sech eng Ekipp op de Wee. Genau Infoen heizou kritt der no der Umelldung. 
Esou kënne mer sëcherstellen, dass déi eenzel Gruppen sech ënnerwee NET kräizen an de 
Rallye konform zu den aktuellen Restrictioune ka stattfannen. 
Wann dir iwwer d’Mëttesstonn do sidd, dann ass eng Iesspaus firgesin. De Pic-Nic musst 
der iech awer selwer matbréngen. 

Präis? De Rallye kascht: 
• 7 € pro Kand 
• 2 € pro Chef (fir de Badge) 

Iwwerweist w.e.g. den entspriechende Betrag mam Vermierk „BiberMud21 + Numm vum 
Grupp“ op de Konto vun der Biber-Ekipp: IBAN LU49 0023 1827 9760 7300 (BILLLULL). 
D’Umelldung ass réicht mat der Iwwerweisung vun der Participatioun definitiv. 

Umelldung? Umellde kënnt der iech bis den 20. Mäerz 2021 andeems der de Formulaire ënnert 
folgendem Link ausfëllt: https://biber.lgs.lu/2021/02/26/umelldung-bibermud-2021/ . Dir 
kënnt Ekippen vu maximal 10 Persounen (Chef inclus) umellen. Fir all Grupp d’Méiglechkeet 
ze ginn un eisem Rallye deelzehuelen, däerfen maximal 2 Ekippen aus engem Grupp 
matmaachen. 

 D’Umelldung ass limitéiert op 14 Ekippen. D’Umelldung ginn der Rei no ugeholl. Déi 14 éischt 
Ekippen, déi sech umellen, kënnen um Rallye deelhuelen. 

Bei Froën, oder fir weider Informatioune, zéckt net eis eng E-Mail u biber@lgs.lu ze schécken. 

Mat beschte Guiden- a Scoutsgréiss,  
Är Biberekipp 
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