
73 izci Dupnisa'da buluştu

Sakarya İzci Grubu'nun ilk kampı 73 izcinin katılımıyla Kırklareli Demirköy ilçesi Sarpdere Köyü
Dupnisa Mağarası yakınlarında gerçekleştirildi. Bu kamp alanında üç sene önce yine senenin ilk
kampı gerçekleştirilmişti. 26-30 Kasım tarihleri arasında iki alt kamp halinde gerçekleştirilen
kampın mottosu organizasyon ekibi Merve Aynur, Irmak Avşar ve Zeynep Kahraman tarafından
kabileler olarak belirlenmişti. Kamp mottosuna uygun olarak alt kamplar Afrika ve Kızıl Derili
isimlerini aldı. Afrika Alt Kampı'nde liderlik görevini Erinç Arık, Burak Duymaz,  Egemen Bakırcı
ve Ece Öztürk üstlenirken, suya uzaklığı sebebiyle eleştirilen Kızıl Derili Alt Kampı'nda bu görevi
Çağlar İçer, Nur Bulut ve Ezgi Şahin üstlendi.       

  

26 Kasım Perşembe Günü okul sonrası iki otobüs ve Sakarya minibüsü ile hareket eden 73
kişilik kafile Pınarhisar'da verdiği ufak kamp alışverişi molasının ardından akşam saat yedi
civarında Sarpdere Köyü'ne vardı. Burada otobüsleri boşaltıp, otobüslerin giremeyeceği yoldan
traktör ve minibüsler vasıtasıyla kamp alanına ulaştı. Kamp alanına varıldığında özellikle
senenin ilk kampı olması sebebiyle kamp ile ilgili genel kurallar ve hatırlatmalar yapıldıktan
sonra kamp kurulumuna geçildi. Planlanan süre içinde kamp kurulumunu tamamlayan kamp
katılımcıları akşam yemeği ve nöbet paylaşımının ardından çadırlarına çekildi.

  

Soğuk bir gece geçirmelerine rağmen 27 Kasım Cuma yani bayramın birinci günü son derece
güneşli bir havaya uyanan kamp sabah sporu ve kahvaltının ardından ilk teftişine başladı.
Teftişte tek tek aranan çadır ve çantalardan zula çıkmaması liderler ve ocak izcileri başta olmak
üzere herkeste büyük şaşkınlık yarattı. U düzeinde bayramlaşılıp liderler tarafından şeker
dağıtılan teftişin ardından Çağrı Öztürk tarafından hazırlanan iz tatbikatıyla kamp programı
başlamış oldu. Parkurun ortalarında izleri bulamayarak zorlanan obalara organizasyon yardımcı
olarak devam etmelerini sağladı. Öğle yemeğinden sonra ise istasyonlara katılan katılımcılar
ateş, düğüm, yemek, ilkyardım ve barınak konularında liderler ve ocak izcileri tarafından
bilgilendirildiler. Bu sırada ergin izcilere yönelik Ekonominin Temelleri ve Sinemaya Giriş
İstasyonu ilgiyle izlendi. Akşam yemeğinden sonra alt kampların kendi jurtelerinde oynanan
tanışma oyunundan sonra geçtiğimiz yaz bundeslager kampında öğrenmiş olduğumuz yeni bir
aktivite olan kedi gözü etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinliği en kısa süre içinde en fazla mektuba
ulaşarak Oba-a-a-a obası kazandı.
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İlk geceye nazaran daha ılıman geçen gecenin ardından günün programı merakla beklenen
hayktı. Katılımcıları yaklaşık 20km'lik bir parkur bekliyordu. Yer yer stabilize yollardan yer yer
asfalttan ve yer yer orman patikalarından ilerleyen hayk parkurunda Sarpdere Köyü ziyaret
edilirken obalar kendilerine verilen koordinatlar yardımıyla organizasyon tarafından parkura
gizlemiş mekupları bulmaya çalıştılar. Katılımcı tüm obalar tarafından çok beğenilen bu
aktiviteyi Oturan Zenciler Obası kazandı.

  

Kamp Ateşi Günü sabah bölümünde Aktivite Departmanı tarafından geliştirilen Kubbavu oyunu
oynandı. Obaların oyarken son derece eğlendiği gözlenen bu aktivite ocak izcileri duraklarda
çeşitli oyunlar hazırlayarak kendilerine gelen obalara oynattılar. Bu beğenilen oyundan sonra
pusulalar yardımıyla Orentierung etkinliğine katılan obalar, yönlerini bulmak kadar parkurdaki
mektuplarda saklanmış sorulara da cevap vermekte de zorlandılar.

  

Kamp alanının çevresinin odun bakımından zengin olmasıyla izciler kamp ateşinin yerini
belirledikten sonra büyük bir ateş hazırlamak için çalışmalara başladı. Akşam yemeğinin
ardından Kamp Ateşi etrafında toplanan izciler, organizasyon adına Irmak Avşar'ın ateşi
yakmasının ardından iyi ateş dileklerini tekrarladıktan sonra İzci Marşı, Gurbet ve Regenbogen
şarkıları ardından Kamp Ateşi programına geçildi. Program sunucuları Giray Özşeker ve Hazal
Mollaoğlu'nun sunum tarzları son derece beğenildi. Kamp Ateşi programının ardından Veda
Valsi ile bu güzel geceyi sonlandıran katılımcılardan isteyenler kamp ateşinin başında ilerleyen
saatlere kadar şarkı söylediler.

  

Kampın son günü de çadırlar ve malzemeler toplanarak, keyifli bir yolculukla İstanbul'a vardık
ve senenin ilk kampı başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.
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