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Formanden
Foråret er godt i gang og hvis vi kan regne med at for-
årsvejret skaber standarden for sommeren, har vi noget 
at glæde os til.

Vi er kommet godt i gang med de første aktiviteter 
i korpset. Den årlige jagt på Kaj Olsen, også kaldet 
”Skallesmækkeren”, er vel overstået og jeg kan da be-
rolige alle med, at han heller ikke blev fanget denne 
gang, så der er al mulig grund til at gentage jagten til 
næste forår. Det var for øvrigt 10. gang at han var på 
besøg og det blev fejret med maner.

Vi har også haft det årlige Korpsråd, hvor vi sagde far-
vel til vores næstformand, Hans Peter Folden. Farvel 
er nok lidt meget sagt, for heldigvis fortsætter Hans 
Peter i korpset, men skifter fra det civile til uniformeret 
ulveassistent hos Grib Skov. Til gengæld kunne vi sige 
velkommen til Trine Markvardsen fra 1. Næstved.

Egentlig havde Gyrit også bebudet sin afgang fra 
korpsstyrelsen, men da det trods ihærdig søgen ikke 
er lykkedes at finde en afløser, har hun indvilliget i at 
fortsætte endnu en periode. Det er vi meget glade for, 
da vi ellers var kommet ud i et meget stort problem.

På korpsrådet havde vi fornøjelsen af deltagelse fra vo-
res, på det tidspunkt, nyeste gruppe Kong Hardeknud. 

Efter korpsrådet mødtes den nye styrelse for første 
gang, med kun et punkt på programmet, nemlig at 
godkende endnu en ny gruppe hos De Gule Spejdere. 
Dermed kan vi nu byde velkommen til korpsets 15. 
gruppe, Grøndal Flok og Trop der har til huse i Brøns-
høj. Dejligt at der stadig er steder med grobund for en 
gruppe og dejligt at der stadig er folk der har lyst og 
energi til at starte en ny gruppe op. Vi glæder os meget 
til at møde jer ved de forskellige arrangementer.

Lige inden korpsrådet havde vi præsentation af det nye 
system til medlemsadministration. Vi havde allieret os 
med firmaet, der har udarbejdet systemet, for at få dem 
til at give en grundig gennemgang af mulighederne i 
systemet. Jeg må sige, at jeg blev glædelig overrasket. 
Vores arbejdsgruppe har brugt mange timer på at finde 
det system der netop passer bedst til De Gule Spejdere, 
og jeg må sige at det virker til at være et særdeles godt 
system. 

Nogle af de kriterier, der var sat op for det nye system 
var, at det skulle være let at gå til og at det skulle kunne 
lette det daglige arbejde ude i hver enkelt gruppe. Og 
det synes jeg er lykkedes til fulde.

Forsidebilledet: Afslutning Wagadugo 2014  Fotograf: Stinus Andersen, Grib Skov Trop

Vi har indtil nu kun hørt positive tilbagemeldinger 
omkring systemet.

Desværre var det ikke alle grupper der var repræsente-
ret ved denne præsentation. Derfor stille vi os da også 
til rådighed, for at hjælpe alle i gang med systemet. 

Med Gul Spejderhilsen

Jørn Hartmeyer     

Spejderchefen
Sct. Georgsdag fik i år en ekstra betydning. Det blev 
nemlig dagen, hvor De Gule Spejdere kunne byde vel-
kommen til 7 nye ulveunger og deres Akela. De udgør 
grundstammen i vores 15. spejdergruppe i De Gule 
Spejdere: Grøndal Trop og Flok i Brønshøj. Akela, som 
også hedder Bjørn, havde valgt gruppens tørklædefar-
ve, ensfarvede gule, og de var stolte da de modtog deres 
tørklæder af mig. 1 – 2 – 3 - VUF

Når en gruppe, efter et bevidst tilvalg af de værdier og 
det spejderarbejde De Gule Spejdere står for, søger om 
optagelse, skal de være velkomne. Det er i vores inte-
resse, at så mange børn og unge som muligt får glæde 
af vores idégrundlag og spejderarbejde.

Formanden og jeg fortsætter med at mødes med grup-
pestyrelserne, for på den måde at få en bedre føling 
med hvad det er korpsstyrelsen eventuelt kan hjælpe 
grupperne med. Når vi er med til gruppestyrelsesmø-
derne får vi også sat ansigter på hinanden.

Selvom vi på den måde kommer rundt til grupperne, 
så skal I huske på, at ingen af korpsstyrelsesmedlem-
merne er længere væk end en opringning eller en e-
mail hvis der er behov for råd, vejledning eller direkte 
hjælp.

Årets Wagadugoløb er også blevet afviklet. For 10. 
gang mødtes spejderne for at få has på Skallesmække-
ren, men endnu en gang lykkedes det ham at stikke af. 
Teamet havde igen overgået sig selv og skabt en fanta-
stisk weekend. Tak for det!

Når disse linjer læses, er ulveturneringen og stifinder-
turneringen vel overstået. Ulvetur-neringen afholdes af 
Frederiksborg Trop og Flok og jeg sidder her og glæder 
mig til en god turnering sammen med alle jer friske 
ulveunger. Det bliver spændende at se hvordan I alle 
klarer jer. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen.

Stifinderturneringen står Gruppe Loke for. Jeg er selv 
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Fra Redaktøren
Et stort velkommen til vores nye gruppe: Grøndals 
Trop og Flok… vi glæder os til at læse og hører om 
jeres gruppe.

Spejdersport er en blad som mange roser og de roser 
også jeres arbejde, de synes det er imponerende at vi 
har så mange ildsjæle der sidder og gør rigtigt meget 
ud af at vi får et godt blad, der er fyldt med inspiration 
og godt spejderkendskab i alle retninger. 

I dette nummer af spejdersport vil mit indlæg bærer 
præg af små opfordring til jer alle store som små. De 
lyder således:  

1: At vi skal huske at værne om vores blad ”Spejder-
sport” – spred det ud blandt flere, læs det, skriv om det 
i jeres eget lokale blad. Jo flere der læser det, jo større 
krav stiller det til indholdet.

2: Vi skal fastholde vores engagement og ildsjæle og 
sikrer at nogen kan tage over for dem, som har taget 
slæbet i mange år- vores blad skulle gerne fortsætte i 
samme retning som vores medlemstal, og derfor denne 
lille appel til dig, der sidder og læser min klumme lige 
nu. Er der en ildsjæl i dig, og kunne du tænke dig at 
byde ind med dine idéer til bladets udformning, histo-
rier omhandlende nutidens spejder eller andre spæn-
dende spejderområder? 

Så fat pennen og skriv til mig Malene R. Folden, Grib-
skov Trop & Flok på Fru.kaffe1@gmail.com, eller ring 
på mobil 3082 8035. 

Det er gode folk som har været med til at drive dette 
blad i det skjulte og disse vil jeg hermed gerne takke 
for en rigtig god indsats, og vi vil savne jer i redaktio-
nen. Camilla Sommer og Vibeke Christensen har beg-
ge valgt at stoppe efter dette nummer af Spejdersport, 
og de har begge ydet en stor indsats, som vi alle kan 
takke dem for. Vi håber naturligvis at finde deres aflø-

sere inden næste nummer. Vibeke har igennem mange 
år været sød at læse vores indlæg grundigt gennem og 
rettet eventuelle fejl og Camilla har ligeledes gennem 
en del år på ihærdig vis inddrevet adskillige indlæg til 
bladet og til de deadlines der har været sat. Tak begge 
2 ! 

Så derfor den næste opfordring.

3: At komme med forslag til hvem der kunne være god 
til at være vores nye redaktionssekretær! Se vores stil-
lingsannonce på side 19, hvad jobbet indebærer.

Rigtig god sommer ønsker jeg jer alle, og vil glæde 
mig til at læse om alle de oplevelser I har haft hen over 
sommeren. 

Med spejderhilsen fra Redaktøren
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med i planlægningen og glæder mig til at se Danmarks 
sejeste stifindere dyste om præmierne. Det bliver 
spændende at se, hvordan en græsmark i løbet af en 
eftermiddag bliver forvandlet til lejrpladser med hug-
geplads, brændeskjul og bålsted. At nyde duften af 
vellavet mad over bål der kildrer mit næsebor og lyden 
af talrige økser der flækker brænde. Også jer stifindere 
glæder jeg mig til at møde.

Og så er der snart sommerferie og dermed også årets 
Korpslejr. Hermed skal vi fejre, at De Gule Spejdere nu 
har eksisteret i 30 år og det håber jeg at mange af jer 
har mulighed for at være med til. Vi mødes i Gurreville 
hvor cowboys, indianere og guldgravere vil præge vores 
hverdag i en hel uge. Det glæder jeg mig også til!

Vel mødt!

Med spejderhilsen

Per
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Bøg
Bøgetræet er det mest almindelige løvtræ i Danmark. Det vokser især på Sjælland, på Fyn 
og i Østjylland. Bøgetræer kan blive 350 år gamle, men fældes normalt, når de er omkring 
100 år. Et bøgetræ kan blive op til 40 meter højt, dog bliver de almindeligvis 25-30 meter 
høje.
I en bøgeskov er der skyggefuldt om sommeren, for blade-
ne i trækronerne danner en tæt mosaik for at udnytte so-
lens lys. Derfor kan der ikke vokse ret meget i skovbunden, 
med undtagelsen er anemoner og skovsyre, som har fundet 
ud af at blomstre, før bøgen springer ud i begyndelsen af 
maj måned.
De nyudsprungne bøgeblade er lysegrønne, bløde og fulde 
af hår. Hårene gør, at der fordamper mindre vand og be-
skytter mod nattefrost. Når et bøgeblad er vokset ud, er det 
ægformet og med en jævn rand uden indhak.
Bøgen blomstrer i begyndelsen af maj. Hanblomsterne er 
gule og sidder sammen i kuglerunde rakler. Hunblomster-
ne sidder to og to i en lille skål med pigge. Både han- og 
hunblomster sidder på samme træ.
Bøgens frugt kaldes bog, og den dannes om efteråret. Den 
ligner en lille skål med fire klapper og pigge på ydersiden. 
Indeni sidder to små trekantede nødder, som er frø til nye 
bøgetræer, men de kan også spises. Omkring hvert fjerde år sætter bøgen ekstra mange 
frugter. Disse år kaldes oldenår.

 
 

Sommeren og Korpslejren står for døren, så her er nogle opskrifter med 
mad fra naturen. Det er vigtigt, at man er sikker på, det er de rigtige 
planter man har fundet – ellers kan man risikerer at blive syg af at spise 
dem. Spørg altid en voksen, der ved noget om planter, hvis man er i tvivl. 
God fornøjelse med plantejagten og madlavningen.

Den danske bøg....
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Bøgeblade
 
Lige nu er skoven ét stort salatbed. 
Nyudsprungne bøgeblade kan sagtens spises. De har en frisk og let syrlig smag. Bøgebladene 
er klar nu. De er fine tynde og delikate. Om et par uger bliver de for seje og indeholder for 
meget garvesyre til menneskebrug – de skajo beskytte sig mod insekter.
Brug dem rå i salater eller som du ville bruge spinat eller rucola. Prøv for eksempel 
bøgeblade:

1. I røræg eller omelet med snittede, grønne urter.
2. Finthakket i fiskefrikadeller eller urtebøffer.
3. Som salat, solo eller blandet med andre slags salatgrønt og med dressing af citronsaft, 

honning og god olie, gerne valnøddeolie. En lille smule honning gør noget virkelig 
sympatisk for bøgebladene, som lige skal ligge og soppe i dressingen et kvarters tid 
inden servering.

Hvad kan vi bruge bøgens blade til ? 
Nyudsprungne bøgeblade er saftige og smager mildt, friskt og syrligt. Smagen kan karak-
teriseres som en svag nøddesmag. Senere på sæsonen udvikler bladene garvesyre og er ueg-
nede til at spise.
De nye friske bøgeblade kan bruges i salater og som fyld i en burger, eller de kan hakkes og 
blandes i en kødfars eller en omelet. Prøv fx også at pakke små kugler af hvidløgsost ind i 
bøgeblade og server dem til en aperitif.
Det siges, at det giver frisk ånde at tygge et bøgeblad.
Bøgens frugter, bog, er også spiselige. Det kræver dog tålmodighed at pille kernerne ud af 
de små kapsler, som de sidder indeni. Kernerne kan pilles ud af skallen med fingrene eller 
med en spidsurtekniv, men det er nemmere, hvis man først varmer dem i ovnen.
Bog kan hakkes og bruges som andre nødder i kager og desserter. Eller de kan nydes som 
de er, eventuelt saltet som snack.
At bøgeblade og bog kan spises er en sidegevinst ved dyrkningen af bøgetræer. For når 
bøgetræerne fældes, er det for at anvende 
træstammerne. Bøgetræ kan anvendes til 
mange forskellige ting - lige fra møbler og 
parketgulve til træsko og ispinde. Desuden 
har bøgetræ en høj brændværdi.

...og skovens 
spisekammer !



6

Skvalderkålsfrikadeller
Til 4 personer/20 frikadeller

200 g grøntsager (her gulerødder) (gulerødder/rodfrug-
ter/hvidkål/æbler)
2 håndfulde skvalderkålsskud
100 g porre (eller løg)
400 g hakket kød (efter eget valg)
1 æg
1 dl mælk
5 spsk. havregryn
1,5 tsk. salt
Friskkværnet peber
Olie til stegning 

1. Rens og riv gulerødderne, snit porren fint og rens 
den. Skyl, tør og hak skvalderkålen groft.
2. Kom det hele i en røreskål sammen med kød, æg, 
mælk, havregryn, salt og peber. Rør farsen godt sam-
men, og lad den evt. hvile i køleskabet

3. Form farsen til frikadeller med en ske og en hånd. 
Kom dem løbende på en varm pande med olie, og steg 
dem på begge sider til de er gyldne. Skru ned til mid-
del varme, og steg i alt ca. 10 minutter, til frikadellerne 
er faste ved tryk. Vend dem nogle gange undervejs.

Skvalderkål
Lang sæson. Høst skvalderkålsskud fra tidlig forår til oktober. De vokser i villahaver og i naturen og især i frodige 
løvskove med ask og hassel, langs med levende hegn og i skovbryn. De kan godt lide fugtighed i jorden og stå 
i halvskygge, som ved en hæk i haven. Når skvalderkålen skæres ned, kommer der spiselige skud igen efter 2-3 
uger.
Skud: Spis kun de små skud, som er friskgrønne og blanke og gerne en anelse sammenrullede. De smager bedst 
og er ikke så grove.
Kold. Brug dem kolde som del af grønne salatblandinger, som ”krydderurt” i salater og som pynt på smørrebrød, 
forretter og hovedretter.
Varm. Brug dem varme i alt fra frikadellefars, stuvning til dejen i madpandekager og boller. Eller som spinat, der 
dampes, knuges for væde og blandes i tærter, vegedeller og lignende.

Naturen     lige nu

Mad fra naturen
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Gransaft
1 liter granknopper (de helt unge)
Pluk så mange granknopper du kan og overhæld dem 
med kogende vand. Lad dem koge indtil der dufter af 
gran. Så vil kogevandet være mælket og skumme. Si 
granknopperne fra og opvarm gransaften igen. Tilsæt 
sukker og citron efter behag. 
Beregn f. eks: 
1 kg sukker pr 2 liter saft. 
ca. 3 citroner til 2 liter gransaft eller 1 spsk. citronsyre. 
Saften kan drikkes koldt og fortyndet med vand eller 
bruges varm, som te med citronskiver når halsen 
driller. I stedet for citroner kan 1 rabarberstilk bruges.

Skvalderkålsstuvning
 
Til 4 personer
800 g grøntsager ( her porre/hvidkål) (kål/champig-
non/rodfrugter/porrer)
 
3-4 håndfulde skvalderkålsskud
2 spsk. smør eller olie
4 spsk. hvedemel
7 dl mælk 
Salt og peber
Ca. 1 spsk. æbleeddike eller citronsaft
 
1. Rens grøntsagerne og snit dem fint eller groft. Skyl, 
tør og hak skvalderkålen groft.

2. Kom smørret i en varm gryde og lad det smelte. 
Kom melet i og  pisk kort. Skru ned til middelvarme. 
Tilsæt mælken med 1 dl ad gangen, og pisk lystigt 
indimellem, til alle klumper er opløst. Krydr med salt 
og peber. Pisk mere eller mindre hele tiden, så stuvnin-
gen ikke brænder på. Den skal koge et par minutter til 
den tykner. Tag den af varmen.
3. Servering: Varm stuvningen op, kom grøntsagerne i, 
og lad dem koge 3-5 minutter under omrøring, til de 
har ganske let bid. Smag til med eddike, salt og peber. 
Vend hakket skvalderkål i (gem lidt til pynt), og server 
stuvningen med et drys skud, frikadeller og kogte 
kartofler. 

Naturen     lige nu
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Når I læser dette, er I kommet hjem efter en forhåbentlig fantastisk 
stifinderturnering. Jeg håber, at I har haft det sjovt, lært en masse og 
fået nogle nye venner. Måske er I også kommet en smule til skade – har 
snittet jer i fingeren, eller har brændt jer på en gryde. I sådanne tilfælde 
er det rigtig godt at vide, hvad der kan gøres for at hjælpe. Vi indianere 
har hverken plaster eller hovedpinepiller, der kan hjælpe os, når vi har 
ondt. Vi går til vores medicinmand, som har samlet urter og planter, 
der har helende og helbredende kræfter.

I er måske ikke klar over det, men I jeres land findes der også planter og urter, der kan bruges, 
når I kommer til skade eller er syge. I dette nummer vil jeg fortælle lidt om nogle af dem. Jeg 
viser jer også, hvordan man selv kan lave en pung, der kan sidde i bæltet, hvor man kan have de 
urter, man har samlet. 

Beskrivelse:

Lavendel er en meget flot plante, 
der blomstrer med lilla blomster. 
Den minder lidt om lyng, men 
busken bliver meget større. Mange 
folk har lavendel i haverne, men i 
mange lande har man lavendelmar-
ker, ligesom man har f.eks. korn-
marker. 

Virker mod:

Blomsterne bliver brugt i the, som 
kan bruges, hvis man har svært ved 
at sove, eller hvis man er urolig. 

Lavendel

Kamille
Beskrivelse:

Kamille er en blomst, som du nok 
bedst kender fra kamillete. Planten 
blomstrer med en gul knop med 
hvide kronblade. Du kan finde 
kamilleblomster både i haver, på 
marker og også tit i vejkanten. 

Virker mod: 

Kamille bliver som sagt tit brugt 
til te. Kamillete virker mod ondt 
i halsen og forkølelse. Det virker 
også beroligende og hjælper på 
fordøjelsesbesvær. 
Hvis man hælder noget meget 
varmt kamillete i en skål og sætter 
sig med hovedet over skålen med 
et håndklæde over, så kan dampen 
fra teen hjælpe mod betændelse i 
bihulerne og i næsen. 

Aloë Vera

Hyben
Beskrivelse:

Hyben er en plante, som de 
fleste af jer nok har set før. Det 
er en busk med flotte blomster, 
der minder om roser – derfor 
bliver de også kaldt hybenroser. 
Busken har røde frugter, der er 
fyldt med små, hvide kerner. 

Virker mod:

Hybenfrugten indeholder rigtig meget 
af det sunde C-vitamin, ligesom 
appelsiner. Te lavet af frugten er rigtig 
godt mod træthed og virker også mod
forkølelse, influenza eller 
hvis man har dårlig 
mave. 

Beskrivelse:   

Aloë Vera er en plante, som mange 
folk i Danmark har hjemme i deres 
stuer. Planten ligner lidt en kaktus 
– den har lange, spidse blade med 
små, stikkende torne på. 

Virker mod: 

Plantens saft er rigtig god, hvis man 
har brændt sig. Det virker også mod 
solskoldninger. 
Man tager et blad fra planten og ”åb-
ner” bladet, så man kommer ind til den 
tykke saft inden i bladet. Denne smøres 
på forbrændingen. Det køler og hjælper 
huden med at hele. 
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har brændt sig. Det virker også mod 
solskoldninger. 
Man tager et blad fra planten og ”åb-
ner” bladet, så man kommer ind til den 
tykke saft inden i bladet. Denne smøres 
på forbrændingen. Det køler og hjælper 
huden med at hele. 



10

Wagadugoløbet 2014

En 
tak til de frivillige 

udenfor korpset, der bidrog 
til løbets gennemførelse:
Nordvands Sjælsø vandværk

Håndværkerforeningen i Hørsholm
Marineforeningen i Hørsholm

Institutionen Jægerhuset i Hørsholm
Musikskolen i Hørsholm
Jagt- og Skovbrugsmuseet

Museet Fuglsanghus
Investeringsforeningen bag Isterød Højskole

Nordsjællands Politi
Sct. Georgsgilderne i Hillerød

Den kongelige Livgarde
Firmaet LotusPot

10 
års jubilæum

Dette års Wagadugoløb var det 10. 
i rækken. Det blev det talrigeste med 24 

tilmeldte patruljer på 140 spejdere. Ikke mindre 
end 61 af korpsets pionerer, rovere og ledere, foruden 

14 Sct. Georgsgildebrødre lørdag aften, valgte at deltage 
som postmandsab for at skabe de spændende rammer for 
spejderne. I anledning af 10 års jubilæet blev der ved af-

slutningsparaden uddelt to ekstra sølvplader. Den ene gik 
til Ørne, Fugl Phønix Trop, der som eneste patrulje har 

deltaget i hvert eneste af de 10 løb. Den anden sølv-
plade gik til vores dejlige madhold, hvor Pernille 

og Yvonne har været de gennemgående per-
soner gennem alle 10 løb. Tak for 

opbakningen til alle.  
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En 
rigtig spejder

Sent lørdag eftermiddag sagde en 
Rold Skov spejder farvel på kaserne-

pladsen ved Sandholm, da han skulle med 
aften/nat toget hjem til nordjylland for at 

komme til konfirmation næste morgen. Nå, det 
må være en tæt på i familien der skal konfirme-
res, spurgte jeg, siden du tager den lange vej til-
bage. Tæt på, svarede han - det er mig der skal 

konfirmeres i morgen! Se, det er da en ægte 
spejder, der gå op i spejderarbejdet!

Tillykke med konfirmationen

Film
Se videoklip 

fra Wagadugo på 
Kongvaldemars 
Trops youtube-

kanal
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Fredag d. 25 april stod 24 patruljer 
fra hele landet kampklar til for tien-
de år i træk, at indlede jagten på Kaj 
Olsen også kendt som “Skallesmæk-
keren”. I mellem de 145 spejdere, 
som stillede op, stod 6 friske Oddere 
mere end parat til at give den max 
gas på dette års Wagadugo løb. 

I år blev løbet skudt i gang foran 
Hørsholm kirke. Hjorte - den vin-
dende patrulje fra sidste år - afle-
verede vandretrofæet. Som mange 
andre patruljer håbede vi på at det 
i år ville blive vores tur til at tage 
vandrepokalen med hjem. Vi i pa-
truljen regnede ikke med at vinde. 
Det eneste vi bevidst gik efter at 
vinde var politirapporten. Sidste år 
var vi kommet på en andenplads i 
rapporten, og i år ville vi gøre alt for 
at vinde den! 

Efter hjorte havde overrakt vandre-
trofæet, introducerede politime-
steren os for hvad der skulle ske på 
årets jagt. Efter introen gik vi alle 
sammen ned til hovedkvarter, som 
var på Jagt og Landsbrugs museet. 

Vi slog os ned, og pakkede skrive-
maskinerne ud. Kort efter blev vi 
sendt ud på nattens spændende 
opgaveløb. Løbet bestod af mange 
sjove missioner, som indebar både 
et møde med det sorte broderskab, 
indbrud i gangstermøllen, og at 
overvære en bortførelse. 

Efter opgaveløbet blev vi kørt til 
overnatningsstedet, som var en gam-
mel nedlagt efterskole.

Lørdag morgen skulle vi tidligt op 
for at indhente det af rapporten, 
som vi ikke havde nået aftenen før. 
Kl. 9 begyndte dagens løb. Det før-
ste vi skulle, var at besøge vandvær-
ket. Her skulle vi nogle forskellige 

ting. Først skulle vi hjælpe Hr. Su-
nesen - vores alle sammen yndlings 
forsker - med at prøve at genoplive 
noget dødt menneskekød som de 
havde fundet i Egypten. Slagteren 
var dog kommet til at lave det til 
røde pølser, hvilket vi syntes var ret 
sjovt. Så skulle vi undersøge sheikens 
skatte, og kravle i et vandrør mellem 
to bygninger. Da vi var færdige på 

vandværket sejlede vi i kano, ud til 
nogen sarkofager, hvor vi skulle ofre 
til guderne. Da vi kom ind på land 
igen blev vi kørt til det nye hoved-
kvarter. Herfra blev vi sendt videre 
på flere spændende missioner, som 
bl.a. gik ud på at modtage en rus-
sisk morsebesked, og undersøge et 
gerningssted.

Vindene patrulje Wagadugo 2014
Odder Frederiksborg Trop
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Om aftenen var der traditionen 
tro, en fantastisk festmiddag. Her-
efter var vi ude at gå med de flotte 
foropgaver. Vi gik i to store flokke, 
som mødtes nær templet, hvor vi 
skulle overvære Kaj Olsens seneste 
forskningsprojekt - at genoplive den 
Egyptiske dronning Kleopatra. Det 
lykkedes ham, men ikke som han 
havde forventet, for det sorte bro-
derskab udnyttede situationen til 
at finde ud af hvor Kleopatra havde 
gemt sine sidste skatte. 

Da vi sent på aftenen kom tilbage, 
var der fyrværkeri, efterfulgt af ka-
sino.

Søndag morgen stod vi også tidligt 
op, for at indhente så meget poli-
tirapport som muligt. Kl. 8 blev vi 
forstyrret af et spektakel, af et skæn-
deri. Det var Lullu Bell og Kaj Ol-
sen som var oppe at skændes over 
aftenen hændelser. Kaj Olsen sagde 
at han ville rejse væk for en tid igen, 
og at hun måtte tage med hvis hun 
ville. Hvis hun skulle med, skulle 
hun komme det sted hvor de første 
gang havde kysset kl. kvart over 8. 
Det fik politimesteren af vide, og 
vi valgte at udnytte situationen til 
at prøve at fange Skallesmækkeren. 
Vi fulgte politimesteren, og da vi 
kom til en mark, var der en kæmpe 
varmluftballon klar til at lette. Da vi 
kom tæt på, og politimesteren råbte 
“Til angreb!”, styrtede vi frem for 
at prøve at fange Kaj Olsen. Vi var 

tæt på at fange ham, men han nåede 
desværre at flygte. 

Vi gik ærgrende tilbage til hoved-
kvarteret hvor vi spiste morgenmad. 
Efter vi havde spist, øvede vi vores 
skydefærdigheder. Da vi kom tilbage 
til hovedkvarteret spiste vi frokost, 
som blev efterfulgt af den afslutten-
de parade. Vinderne af de forskel-
lige poster blev råbte op, og vi blev 
selv nævnt flere gange end ventet. 
Vi blev alle meget glade da Odder 
Frederiksborg blev råbt op som vin-
derne af politirapporten. Da følte vi 
at vi havde nået vores mål for årets 
tur. Endelig blev de bedste patruljer 
råbt op. Tredjepladsen gik til Bæven 
Jens langkniv, og andenpladsen gik 
til Hjorte Gribskov. Da gik det op 
for os, at vi muligvis havde en reel 
chance for at vinde, og dette blev 

bekræftet da vi blev nævnt som årets 
bedste patrulje, på Wagadugo 2014. 
Det er nok den fedeste oplevelse vi 
har haft sammen som patruljen. Det 
har ikke kun været en stor sejr for 
Odder som patrulje men tilmed en 
sejr for Frederiksborg trop som hel-
hed da dette var den største sejr i 
troppens historie. 

Ellers vil vi fra Odder gerne sige 
tusind tak for et helt fantastisk Wa-
gadugoløb. Det har været virkelig 
sjovt, og oplevelsesrigt 10 år jubi-
læum, og vi er meget taknemmelige 
for alle de leder, rovere og pionerer 
som har gjort det muligt.

Mange gule spejderhilsner, 

Odder Frederiksborg Trop
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Aprilsnar 
Gurredam spejdercenter havde den 1. 
april en meddelelse om, at de efter et 
godt og nært samarbejde med De Gule 
Spejdere omkring næste korpslejr og 
efter mange overvejelser og vægtninger 
af fordele og ulemper, havde besluttet 
sig for at skifte korpstilknytning. 
Således ville de fremover blive en del 
af De Gule Spejdere i Danmark og i 
den anledning invitere til et festligt 
arrangement. Det gav en voldsom 
aktivitet på Gurredams´ facebookside, 
hvor næsten 2100 var inde og kigge 
med. 
 

 
Sølvulven 
Sølvulven var det fornemste fortjenst-
tegn i det gamle gule spejderkorps. 
Sølvulven blev båret om halsen i grønt 
bånd med to hvide striber. Den blev 
båret på Sct. Gerogsdag, ved korps-
møder, parader, fester og lignende 
lejligheder. De Gule Spejderes 
museum er nu de stolte indehavere af 
en sølvulv. Den er overdraget museet 
af Jørgen Weirsøe, der for 40 år siden 
modtog den for sit store engagement 
for roverarbejdet. 
www.de-gule-spejderes-museum.dk 
 

 
Fod på Danmark 
Dansk Vandrelaug har brugt godt og 
vel et år på at arrangere projekt ”Fod 
på Danmark”. Projektet skal få 
danskere op af sofaen og ud på de 
mere end 5.000 kilometer afmærkede 
vandre-ruter, vi har i Danmark. Turene 
startede i april i øst, nærmere bestemt i 
Svaneke på Bornholm, og har bevæget 

sig vestpå fra Sjælland til Fyn. Fra 
starten af juni vandres i Sønderjylland 
og derefter nordpå med afslutning i 
Aalborg til september. Læs mere om 
de præcise vandringer på: 
www.fodpådanmark.dk.  
 
 

 
 
En god gerning 
Netop i år er det 70 år siden, følgende 
kendte vandrehistorie første gang blev 
trykt. Siden er den gengivet i talrige 
aviser, ugeblade og på nettet. Om den 
er sandfærdig er tvivlsomt, men lad os 
nu i anledningen af ”jubilæet” og den 
noble morale genfortælle historien: 
Fleming var en fattig skotsk bonde. En 
dag da han arbejdede i marken, hørte 
han et råb om hjælp fra den 
nærvedliggende mose. Han smed sine 
redskaber og løb til mosen, hvor han 
fandt en skræmt dreng, nedsunket til 
taljen i mosen, råbende og kæmpende 
for at komme fri. Fleming reddede 
drengen fra det, der kunne have været 
en langsom og skræmmende død. 
Næste dag blev en fornem hestevogn 
trukket op til skottens rønne. En 
elegant klædt herre trådte ud og 
præsenterede sig som drengens far. 
”Jeg ønsker at tilbagebetale min gæld”, 
sagde den fornemme, ”Du reddede 
min søns liv”. ”Nej tak!”, sagde 
skotten, ”Jeg skal ikke have betaling 
for min gerning”. I samme øjeblik 
kom skottens egen søn til syne i 
døråbningen. ”Er det din søn?” 
spurgte herren. ”Ja”, svarede skotten 
stolt. ”Så lad os lave en aftale. Jeg vil 
sørge for din søns uddannelse på 
samme niveau som den, min egen søn 
vil få. Hvis din søn har de samme gode 
holdninger som sin far, vil han uden 
tvivl udvikle sig til en person, vi begge 
kan være stolte af”. Og det gjorde han. 
Skotten Flemings søn kom på de 
bedste skoler, der fandtes dengang. 
Han fik eksamen fra St. Marys 
Hospital Medical School i London og 
fortsatte medicinstudierne. Han blev 
senere verdenskendt som Sir 

Alexander Fleming, opdageren af 
penicillin og nobelprismodtager. 
Mange år senere blev den mand, der 
som dreng sad fast i mosen, ramt af 
lungebetændelse. Hvad reddede hans 
liv denne gang? Penicillin! 
Den fornemme herres navn var Lord 
Randolph Churchill, hans søn er kendt 
som Sir Winston Churchill. 
Kan i forstå, at man siger: En god 
gerning kommer sjældent dårlig 
tilbage?  
 

 
 
Det firkantede tørklæde 
Martin Christensen, 1. Næstved, er 
tildelt hæderstegnet ”det firkantede 
tørklæde”. Den Seneste modtager af 
dette tørklæde, Preben Bjeragger, 
overrakte tørklædet til Martin ved 
Wagadugoløbets åbningsparade. 
Martin har været med fra korpsets 
stiftelse for 30 år siden – dengang som 
patruljeleder. I slutningen af 1980´erne 
bestod troppen i Næstved af 5 store 
patruljer, som var toneangivende ved 
alle patruljeturneringerne. Desværre 
forsvandt tilgangen til troppen i en 
årrække, så man i et helt årti kun 
kunne stille med en enkelt patrulje. 
Martin har været en bærende del i 
genopbygningen af den traditionsrige 
1. Næstved Trop – først med at 
genopbygge stifinderstammen og så 
møjsommeligt at forny troppen, der i 
dag tæller tre store patruljer. 1. 
Næstved tæller nu igen over 100 
spejdere.  Martin har også engageret 
sig på korpsplan med en periode som 
spejderchef for korpset. 
Tillykke 
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Ansvarlig redaktør Miss Wolfchin
Lokalavis for Gurreville og omegn

Est. 1789 Lørdag, 31. maj, 1884 Pris   $ 0.10

Sidste nyt: Ny borgmesterkandidat 
melder sig i sidste øjeblik
Fredag kl. 12:00 i sid-
ste uge udløb fristen for 
at stille op til valget som 
borgmester i Gurrevil-
le. Kl. 10 minutter i 12 
stormede en ubarberet 
herre med pelshue ind 
på borgmesterkontoret 
og meddelte at han vil 
være borgmester. Ingen i 
Gurreville kender ret me-
get til manden, som kal-
der sig ’Mountain Man’. 
Gurreville Gazette har 
interviewet ham for at 
finde ud af, hvem han er, 
og hvorfor han vil være 
borgmester. Her er, hvad 
vi fandt ud af:

Mountain Man hedder op-
rindeligt Morgan ’Mugsy’ 
Montana. Han blev født 
ved foden af De Store 
Bjerge for 40 år siden. Fra 
Mugsy var 6 år gammel, 

tog hans far tog ham med 
på jagt. Han elskede spæn-
dingen ved at jage og vid-
ste med det samme at han 
ville være pelsjæger, når 
han blev voksen. Som 16-
årig sagde han farvel til sit 
barndomshjem og drog op 
i bjergene. Her lærte han at 
jage alle former for pelsdyr 
– men specielt jagten efter 
de sorte egern blev hans 
speciale. De sorte egern gi-
ver den smukkeste, bløde-
ste og mest kostbare pels af 
alle pelsdyr. Men fordi de 
lever i bjergene i toppen af 
de høje Redwood-træer, er 
de meget svære at få fat på 
for almindelige pelsjægere. 
Men Mugsy er ikke nogen 
almindelig pelsjæger. Han 
har en særlig evne til at få 
øje på de sorte egern i træ-

Fremover vil vi have hele to 
læger til at hjælpe med at 
holde Gurrevilles indbyg-
gere sunde og raske, i det 
Doc Andersson har beslut-
tet sig for at slå sig ned og 
oprette praksis i byen. Indtil 
videre har vi kun haft Doc 
Winther, der som bekendt 
mener at alle lidelser kan 
kureres med whisky og sve-

ske juice. Især byens voksne 
borgere er ved at være godt 
trætte af sveske juicen, så 
vi håber at Doc Andersson 
medbringer nogle nye idéer 
til behandlings-metoder. 

Doc Andersson er uddannet 
på svineslagteriet i Church-
ville og har de sidste par år 
arbejdet som omrejsende, 

læge, tandlæge og beslag-
smed.

Doc Andersson vil lige 
som Doc Winther udover 
sin egen praksis behandle 
patienterne på Gurreville 
County Hospital.

Ny doktor i Gurreville
Fortsættes side 2 Den nyeste borgmesterkandidat Morgan ”Mugsy” Montana
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toppene, og med sin Win-
chester kan han kan på 75 
meters afstand ramme et 
egern midt mellem øjnene, 
så han undgår at skyde hul-
ler i det kostbare skind. I 
20 år levede Mugsy i bjer-
gene og kom kun ned én 
gang om året for at sælge 
sine egernskind på Han-
delsstationen. Derfor kald-
te folk ham for ’Mountain 
Man’. I 20 år levede han 
af de egern, han skød. Om 
morgenen spiste han kogt 
egern med varm mælk og 
sukker. Til frokost fik han 
spidstegt egern. Og til af-
tensmad spiste han egern-
ragout – undtagen i week-
enderne, hvor han altid la-
vede sin livret: Stegt egern 
med sprød svær.

For 4 år siden besluttede 
Mugsy så at han havde fået 
nok af bjergene. Han tog til 
byen og blev ansat i Buffa-
lo Bill’s Wild West Circus, 
hvor han snart blev berømt 
som ’Mountain Man – den 
bedste skytte i hele We-
stern Territory’. Aften ef-
ter aften har han forbløffet 
publikum med sine evner 
som skarpskytte. Ét af hans 
tricks er at kaste en lakrids-
stang op i luften og derefter 
med 3 velrettede skud dele 
ned i 4 præcis lige store 
stykker. Men hans mest vo-
vede trick er dog, når han 
med bind for øjnene sky-
der et æble i stykker, som 
er anbragt på hovedet af en 
tilfældig person fra publi-
kum. Kun tre gange på 4 
år har han ramt forbi æblet. 
En enkelt gang, skød han 

nogle centimeter for lavt. 
Men manden med æblet 
på hovedet havde hikke og 
gav et lille hop, samtidig 
med at Mugsy skød. Selv 
om alle var enige om at det 
ikke var Mugsy’s skyld, 
købte Mugsy for sine egne 
penge en flot egetræski-
ste til manden, og Mugsy 
underholdt også med en 
gratis skydeopvisning ved 
hans begravelse til stor 
glæde og trøst for mandens 
familie.

For nylig syntes Mugsy 
så at tiden var kommet til 
at prøve noget nyt, så han 
besluttede at tage til Gurre-
ville for at søge den ledige 
stilling som sherif. Stor 
var hans skuffelse, da han 
fandt ud af at han var kom-
met for sent, og der alle-

rede var ansat en ny sherif. 
I stedet vil han så nu prøve 
at blive den nye borgme-
ster. Mugsy’s valgprogram 
går blandt andet ud på at 
børnene kun skal gå i skole 
hver anden dag. De øvrige 
dage skal de ud i naturen og 
lære at følge spor og skyde 
med rifler. Mugsy vil også 
give tilskud til våben og 
ammunition og sørge for at 
skindpriserne bliver højere 
til glæde for egnens pels-
jægere.

Da vi spørger Mugsy, hvad 
han vil servere til fest-
middagen, hvis han bliver 
valgt til borgmester, svarer 
han: ’Alt andet end egern’. 
Gurreville Gazette ønsker 
Mugsy ’ Mountain Mann’ 
Malone held og lykke med 
valgkampen.

I forbindelse med borg-
mestervalget i Gurreville 
har byrådet besluttet at 
afholde en uges byfest, 
som sluttes af med en stor 
festmiddag. Byens bor-
gere har virkelig noget at 
glæde sig til.

Når valgkampen til borg-
mestervalget i Gurreville 
skydes i gang lørdag d. 2. 
august 1884, vil det sam-
tidig være starten på én 
uges festligheder for Gur-
revilles indbyggere. Byrå-
det har nemlig besluttet at 
afholde en kæmpe byfest 
med masser af forlystelser 
og konkurrencer. Byens 
borgere vil blandt andet få 
mulighed for at prøve po-
nyridning, guldgravning, 
bueskydning, riffelskyd-
ning, ridning på rodeotyr, 

lave hjemmelavet slik, 
sende meddelelser med te-
legrafen og meget, meget 
mere. Samtidig vil byrå-
det etablere Western Terri-
tory’s længste svævebane, 
som med garanti vil få det 
til at kilde i maven hos de 
modigste af byens borgere. 
I forbindelse med byfe-
sten vil også blive afholdt 
Gurreville-mesterskaber i 
hesteskokast, indianerdart 
og kast med lassoer med 
flotte præmier til vinderne. 
Alle Gurrevilles indbyg-
gere vil få udleveret billet-
ter, så de kan se, hvornår de 
kan komme til at prøve de 
forskellige aktiviteter.

Fredag d. 8. august kåres 
den nye borgmester. Dette 
vil blive fejret med en fest-
middag for alle byens ind-

byggere. Den nye borgme-
ster vil få lov til at bestem-
me, hvad der skal serveres 
til denne middag.

Stor byfest i forbindelse med borgmestervalget

Fortsat fra forsiden
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MISS MOLLYS
MADKLUMME

En rigtig Cowboy, spiser Baked 
Beans til morgenmad.

Baked Beans ____________________

250 gr.  bacon 
1 stort  hakket løg 
2 spsk.  hakket hvidløg 
500 gr.  hvide bønner, udblødte
 natten over i vand 
1 liter  kyllingefond 
2,5 dl  brun farin 
1,5 dl  mørk sirup 
180 gr.  tomatpure 
0,75 dl  æbleeddike 
1 spsk.  chilipulver 
2 tsk.  sennepspulver 
 Salt og peber
____________________

Baconen skæres i mindre 
tern og steges i en smede-
jernsgryde. Det skal ikke 
blive sprødt, kun lige be-
gynde at tage farve. Tilsæt 
det hakkede løg og hvidløg 
og lad det klare sammen 
med baconen.

Tilsæt de udblødte bønner 
og vand, så det lige dæk-
ker, samt yderligere en liter 
kyllingefond. Skru ned for 
blusset, læg låg på, og lad 
det simre, til bønnerne er 
knap møre, ca. en times tid. 
Tilsæt de øvrige ingredien-
ser, og bland alt godt.

Læg låg på gryden lad den 
få yderligere et par timer 
for lav varme. Tilsæt evt. 
lidt mere væske undervejs. 
Smag til med salt og peber.

(Lånt fra Brødrene Price - 
Danmarks Radio)
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Gurreville Persongalleri og forbryderalbum

Laura Bullion
Alias: Della Rose, Rose 
of the Wild Bunch 
Fødeby: Knickerbocker, 
Texas
Beskæftigelse: Bank- og 
togrøver, medlem af 
”Det Vilde slæng” med 
The Sundance Kid, mf. 

Morgan “Mugsy” 
Montana
Alias: Mountain Man
Fødeby: De store Bjerge
Beskæftigelse: Pel-
sjæger, Skarpskytte og 
Borgmesterkandidat.. 

Harvey Alexader 
Logan
Alias: Kid Curry
Fødeby: Richland Town-
ship, Iowa
Beskæftigelse: Det 
vildeste medlem af ”Det 
Vilde slæng” med The 
Sundance Kid, mf. 

Jesse Woodson James
Alias: Jesse James
Fødeby: Clay County, 
Missiouri
Beskæftigelse: Ban-
deleder, Bano- og 
togrøver og morder.. 
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Ledigt job i Redaktionen !
Vi søger fra NU i redaktionen til vores blad ” Spejdersport”, én der vil hjælpe os med at få 
styr på alle skriftlige indlæg, og sikrer at alle gennemlæses inden udgivelse.
Vi alle læser korrektur på indsendte indlæg, men skulle du være særlig god til at gennemlæse 
og finde eventuelle stavefejl og kommafejl, så vil det være en kæmpe hjælp.
Vi, ( Camilla) har skrevet et par ord, om hvad hun lavede som redaktionssekretær. 
Læs blot her... ! 
Hvad laver en redaktionssekretær ?
Første opgave er at finde ud af hvad vi gerne vil modtage til næste nummer af Spejdersport. 
Her har vi et årshjul som vi benytter.
Så udsendes besked til alle lokalredaktører, korpsstyrelsen og redaktionen om at der snart er 
deadline til næste nummer af Spejdersport. Det gøres 7-10 dage før deadline.
Herefter modtages indlæg og billeder løbende. Indlæg korrekturlæses.
Når indlæg er gennemlæst, uploades de og tilhørende billeder i redaktionens dropbox.
Når deadline er overskredet sendes en reminder til de der endnu ikke har svaret eller sendt 
et indlæg. Samtidig sendes status til redaktionen.
Undervejs opdateres arket "Status for indkomne indlæg" i dropbox, så hele redaktionen kan 
følge med.
Distributionslisten over lokalredaktører vedligeholdes også løbende.
Forløbet strækker sig typisk over 14 dage fra deadline.
Én gang om året mødes vi alle i redaktionen for at snakke om fremtidens spejdersport, her 
snakker vi om udviklingen og hvad vi ellers kan bringe i bladet for at det fortsat er attraktivt 
at læse! Vi håber at hører meget snart fra dig

Kontakt Malene Folden. Grib Skov Trop
Mobil: 30828035 mail. Fru.kaffe1@gmail.con

Nyt fra depotet
På korpslejren vil der være depotudsalg i Gurreville Landhandel. Her vil du kunne købe de 
mest almindelige depotvarer samt specielle korpslejrvarer. Desuden kan der købes postkort 
og frimærker. Hvis I har tradition for at uddele duelighedstegn eller km-plader på jeres 
sommerlejr, så sørg for at købe dem inden lejren, da vi ikke har nogen med i depotet. Der 
kan betales med de samme betalingskort som kan anvendes i webshoppen og der kan hæ-
ves kontanter. 

Butikkens åbningstider fremgår af lejrprogrammet.
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Foropgaven til årets LPT er en ”kodebryder” som skal 

hjælpe med at bryde forskydningskoder. Kodebryderen 

består af et antal hjul eller drejeskiver med alfabetet på. Hjulene skal kunne dre-
jes uafhængigt af hinanden. Hvert hjul skal have alle alfabets 29 bogstaver på 
(altså inkl. W). Kodebryderen skal som minimum kunne bryde ord på 6 bogsta-
ver, den skal derfor indeholde minimum 6 hjul. Der er ingen største eller mind-
ste mål, men den skal være anvendelig og til at tage med. Pointene for foropga-
ven fordeles med 80% for funktionalitet og håndværk og 20% for udsmykning 
og ekstraarbejde, f.eks. et hylster etc.

Kodebryderen anvendes ved at tage et ord fra den kodede tekst og ”indstille” 
hjulene så teksten står nedad kodebryderens side. Imens hjulene fastholdes, dre-
jes hele kodebryderen og hver linje nedad kodebryderen læses. På et tidspunkt 
vil der stå et ord der giver mening og man har herved brudt koden. Det kan der-
for være en fordel af forsyne kodebryderen med en låseanordning der fastholder 
hjulene i den indbyrdes stilling som man ønsker.

F.eks.  haves en kodet besked: MLTBII, hjulene indstilles så de vi-
ser MLTBII. Når hele kodebryderen drejes kan følgende ord læses: 
NMUCJJ – ONVDKK og derefter POWELL.

Michael Vester (TL)

Foropgave LPT 2014 ’14
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World Federation of Independent Scouts (WFIS), 
er en sammenslutning af spejderkorps og orga-
nisationer, som gennem samarbejde udbreder og 
styrker spejdersamarbejdet over hele verden gennem 
kontakter, besøg og udveksling af idéer. WFIS blev 
dannet i Laubach i Tyskland i 1996 af nogle spej-
derledere fra bl.a.  Baden-Powell Scouts Association 
(BPSA) i England, som mente der var behov for en 
organisation, som kunne samle og forene spejderor-
ganisationer over hele verden, som ville lave spejder-
arbejde ud fra de regler som Lord Baden-Powell 
havde udstukket. 

For øjeblikket tæller WFIS Worldwide 111 korps/
organisationer i 58 lande med 18.607 grupper og 
ca. 2,6 millioner medlemmer. Den ledes af en sty-
rekomite hvor Klaus Tegeder, en tysk spejder er 1. 
President.

 WFIS er delt op i regioner hvor hver enkelt region er 
selvstyrende, men de hører alle ind under WFIS Wor-
ldwide. De gule spejdere er medlem af Europa regio-
nen, WFIS Europa. 

Europa regionen er en af de mest solide, og sammen-
knyttede regioner med omkring 14.000 medlemmer, 
fordelt på 18 lande med 38 korps/organisationer. 

For øjeblikket ledes WFIS Europa af en styrekomite på 
4 personer som kommer fra Tyskland, England ,Spa-
nien og Danmark, idet jeg  som medlem af De Gule 
Spejdere er valgt som 1. President for WFIS Europa

Hvad kan vi bruge WFIS til?

Gennem WFIS har vi mulighed for at træne vores 
ledere gennem Wood-beads-kurserne, og under disse 
kurser får man muligheden for at skabe kontakter med 
ledere i andre lande, dette kan bl.a. udnyttes ved rejser 
til udlandet, men også til udveksling af ideer.

Jens Langknivs spejdere var i 2011 i Canada, hvor en 
canadisk gruppe viste rundt i 14 dage og vi var med 
på deres sommerlejr. Disse kommer på genbesøg her i 
2014.

WFIS afholder forskellige lejre både i Europa og i re-
sten af verden, hvor man fra grupperne sagtens kan 
arrangere at deltage i disse som en slags sommerlejr. 
Desværre falder Euro Campen som ligger i Italien i år, 
sammen med vores egen korpslejr.

Hvis man har en ide om at ville rejse til et af de lande 
hvor WFIS er til stede, så vil jeg garantere at man altid 
kan finde en spejderbror, der vil hjælpe med turen og 
være med til at vise det landet frem.

- Indlæg fra Margon Sørensen Jens Langknivs Gruppe

De Gule Spejdere er medlem af WFIS
- men hvad er WFIS?
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Vi byder hjertlig velkommen til en 
ny gruppe i korpset. Den 1. April 
2014 blev Grøndal Trop og Flok 
stiftet og den 23. April havde 7 ul-

veunger første ulvemøde, godt nok 
i regnvejr, men det slog ikke korp-
sets 15. gruppe ud.

På korpsets hjemmeside, kan I læse 
mere om gruppen og et lille skriv 
fra Akela, som til dagligt hedder 
Bjørn.

Den 29. April var 35 spejdere klar 
til en weekend fyldt med ledertræ-
ning. Det er det største antal, der 
har været på kursus, siden jeg kom 
til som kursusansvarlig. Det gav lidt 
logitiske udfordringer, blandt andet 
at finde nok plads til alle bivuaker 
og bål og store nok undervisnings-
faciliteter. Men heldigvis har Fugl 
Phønix nogle rigtig gode lokaler og 
en dejlig grund, som lige passede til 
vores kursus.

Til at styre kurset havde jeg fået 
hjælp af et par gode ledere fra Fugl 
Phønix, Jens Langkniv og Grib 
Skov Trop.

Kurset var delt op i to dele, en for 
nye PL/PA’er, som ikke havde været 
på kurset før, og en del for dem der 
var der for anden gang. Kurset er 
en blandning af teori og praksis, så 
der var både bygning af bivuaker, 
aftensmad over bål, havregrødsdyst 
og et opgaveløb rundt i området.

Under kurset blev der blandt andet 
undervist i planlægning af møder, 
ledelse og konflikthåndtering. Det-
te indebar bygning med legoklod-
ser, rollespil og matrixgrupper.

Jeg synes vi havde et rigtig godt 
kursus, og det håber jeg også at 

deltagerne havde. Jeg håber at se 
mange af jer næste år.

Med gul spejder hilsen

Petra

Velkommen til en NY Gruppe

PL/PA Kursus 2014
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Nyt fra grupperne

1. Næstved Trop og Flok
Sidst i februar måned afholdte vi forældrerådsmøde og 
fastelavnsløb i 1. Næstved Trop og Flok. Trine B. blev 
valgt som ny til gruppestyrelsen, da Gyrit havde valgt 
at stoppe. En stor tak til Gyrit for det kæmpe arbejde, 
hun i gennem flere år har lagt i gruppestyrelsen.

En af de store opgaver for gruppestyrelsen i det kom-
mende år er at arrangere Stifinderturnering i 2015.  

Fastelavnsløbet foregik i dejligt solskinsvejr. På poster-
ne skulle der findes kort med blomster, fugle og flag, 
flyttes vand på tid, kastes med lasso og hestesko samt 
gennemføre en bane med tildækkede skibriller. Det 
hele sluttede af med at slå katten af tønden. 

I ulveflokken er der lige nu 40 ulve. Ulvene har været 
på det traditionsrige Byløb rundt i Næstved, der har 
været teltovernatning med 10 og 20 km vandring, alt 
sammen som forberedelse til Ulveturneringen.

Der er 17 i vores Stifinderstamme. De har brugt for-
året til at forberede sig til stifinderturneringen og glæ-
der sig meget til at deltage i turneringen.

Spejderne har sammen med pionererne afsluttet insta-
kaen, som i år blev vundet af pionererne. Spejderne 
havde to partuljer med på Wagadugo, hvor de havde 
en dejlig weekend.

Inden sommerferien og korpslejren skal stifindere og 
spejdere på orienteringsløb og gennmfører en 30, 40 
eller 50 km vandring.

I år har vi valgt at prøve at flytte vores loppemarked 
hen til september. Dette betyder, at vi nu kan holde 
fællesskovtur den 21. juni. Her kan alle grenene med 
familie deltage til en hyggelig dag med et lille løb og 
medbragt mad. 

Det er et arrangement, der gerne skulle styrke fælle-
skabet  og engagementet i 1. Næstved Trop og Flok.

Med gul spejderhilsen

Fra Lise, 1. Næstved Trop og Flok

Bobbarækus
Weekenden d. 5. april tog vi alle på gruppeweekend. 
Vi skulle nyde naturen og dens fantastiske spisekam-
mer, men også lave nogle ting fra dengang Hammers-
hus var en levende borg.

Vi tog ud og fandt spiselige planter, som vi skulle bru-
ge til vores mad. Ramsløg. Af ramsløget lavede vi olie 
og pesto.

Nyt fra grupperne
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Nyt fra grupperne

Vores mad skulle være sjovt og spændende, så vi brug-
te det fremstillede til brødet og kødet. Resten af olien 
kom på glas, så alle fik noget med hjem.

Vi fik besøg af de blå spejdere der havde hytten, og så 
lavede vi arme riddere over bål. Det var et hit, og rid-
dere var der jo også på Hammershus.

Vi skulle også prøve at finde ting og levende væsner 
rundt omkring i foråret. Da vi plukkede ramsløgene 
fandt nogle af vores bævere en stor kugle ned i skov-
bunden. De blev enige om at det var en kanonkugle, 
og fik bekræftet af en af vores ledere, at der for mange 
hundrede år siden havde været en krig mod sven-
skerne. Måske var kuglen derfra. De ville vide om der 
var mange der var døde, - ja, måske ligger der mange 
rundt omkring nede i jorden. Og straks gik de på jagt 
for at finde døde svenskere. Stædigheden gav pote, de 
fandt knogler som de samlede, tog med tilbage til hyt-
ten, og opbevarede dem meget varsomt. (knogler fra 
dyr). Inden vi tog hjem, blev ”svenskeren” begravet, 
men kuglen blev taget med hjem, og er sat til udstil-
ling i vores pejsestue.

Der skulle også fremstilles sjove ting der kunne flyve 
og ting der kunne se pæne ud. Der blev lavet drager 
og brændt lerperler på bål i dåser. De blev flotte sorte, 
og kom på en lædersnor så man kunne bruge dem som 
halskæde.

Om aften hørte vi om de underjordiske der holder til 
i Langebjerg tæt ved Hammershus. Der er mange hi-
storier der kan fortælle hvordan de underjordiske og 
menneskene havde det sammen, men det kan læses et 
helt andet sted.

Hilsen Lotte, Bobbarækus

Frederiksborg Trop
Nu er foråret godt i gang og vi venter med spænding 
på sæsonens lejrturer. 

Først og fremmest er vi stolte af vores patruljer der 
deltog i årets Wagadugo. En flot 1. plads tilfaldt vores 
Odderpatrulje der på fornem vis lykkedes med dysten 
og scorede stabilt højt i alle discipliner. Et godt forar-
bejde og delte evner blev dermed belønnet og det var 
en stolt trop der modtog nyheden.

Frederiksborg Trop er i år værter for Ulveturneringen 
og der er derfor gang i forberedelserne hertil.  Akela 
har travlt med koordineringen og det vil med garanti 
blive en mindeværdig oplevelse for ungerne. Vi glæder 
os til at tage imod alle jer andre troppe. 

Hos Stifinderne er foropgaven til stifinderturnering 
ved at være på plads og der bliver lige nu trænet i 
lejrindretning og lavet mad på bål. Ligeledes er bue-
skytte dysten startet og  stifinderdarten bliver øvet re-
gelmæssigt. Det en god stemning i stifindergrenen. 

Frederiksborg Trop ønsker alle en god sommer med 
masser af eventyr.    

Grib Skov Trop
Ulvene og stifinderne har brugt foråret til at forberede 
henholdsvis ulve og stifinder turnering. Stifinderne ta-
ger på træningslejr på Bassebjerg weekenden før stifin-
derturneringen for at være helt klar. 

Søndag d. 13. april holdt vi ”forårs rengøring” i Nø-
debo. En flok stifindere, ulve og et par spejdere blev 
sendt ud i Nødebo og samle skrald. Der blev samlet 
flere sække sammen.

Nyt fra grupperne
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Nyt fra grupperne

I mens var forældre og ledere i gang på Bassebjerg. Her 
blev stammer fra de væltede grantræer i skoven, kørt 
ned til brændeskuret og savet op og flækket.

Spejderne har været på Wagadugo i nærheden af Hørs-
holm, en kæmpestor oplevelse for alle der deltog. Det 
blev til en flot 2.plads til Hjorte.

Ulvene holder hvervekampagne den 15. maj og har 
derfor placeret en hestevogn som kan ses af alle der 
kører gennem Nødebo helt i stil med temaet til korp-
slejren.

Spejderne har mulighed for at deltage i førstehjælps-
kursus i slutningen af maj.

Vi glæder os alle til bålaften hos Kong Valdemar, hvor 
vi som trop samles sammen med andre spejdere i Hil-
lerød kommune.

Korpslejren Gurredam eller Gurreville som det hed-
der når vi er der nærmer sig og vi er sikre på, at der er 
planlagt mange spændende og overraskende aktivite-
ter. 

Med hilsen fra

Grib Skov Trop

Grøndal Trop og Flok
At starte en spejdergruppe

Som man nok allerede ved, er der kommet en ny 
gruppe gule spejdere i københavn. Det er Grøndal 
Trop, der med 7 ulveunger holdt deres første spejder-
møde på Sct. Georgsdag. Vi er stadig så nye, at vi ikke 
engang har fået noget sted at være endnu. Men det gør 
jo ikke noget, vi er jo glade for friluftsliv, så himlen må 
bare være vores tag indtil videre.

Glade Hilsner fra Bjørn hos Grøndal Trop.

Nyt fra grupperne
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Spejderne har ligesom stifinderne  også lavet forop-
gave, dog til Wagadugo, og det blev nogle rigtig gode 
foropgaver, som vi var stolte af at aflevere på Waga-
dugo. Det var en rigtig god og spændende Wagadugo, 
og vi blev helt sikker udfordret på rigtig mange måder, 
og blev nødt til at tænke på en helt anderledes måde 
end hvad vi normalt ville gøre. Skallesmækkeren nå-
ede desværre igen i at flygte, inden vi nåede at fange 
ham – i år i en luftballon. 

Det næste halve års tid rykker der omkring 3 spejdere 
op som pionerer, så vi håber derfor at kunne få gang i 
den gren igen. 

Den 23. april mødtes hele gruppen ude ved hytten for 
at gå vores årlige tur med faner, ud til minde stenen, 
for at holde Sct. Georgsdag. Det var en hyggelig dag 
med dejligt vejr. 

Vi har også haft fællesmøde hvor der rigtig var cowboy 
og indianer stemning – der var nemlig lagt op til en 
dag i korpslejrens navn. Det vil sige at der blev kastet 
med lasso, indianerdart og skydning med bue og pil. 

Der er nu igen gang i et byggeri ude på grunden i 

Nyt fra grupperne

Jens Langkniv Gruppe
Så er der igen lidt nyt fra os i Jens Langkniv!

Ulvene er ved at gøre sig klar til ulveturneringen hvil-
ket vil sige at de er ved at lave foropgave, og gøre de 
spændte nye ulve helt klar til en sjov weekend, med 
forskellige prøvelser og øvelser. 

Stifinderne har været på deres årlige forårslejr, som i år 
primært handlede om 1. hjælp. Da stifinderne var på 
et løb, fik de sig noget at af chok da de pludselig støder 
på en såret mand der ligger på jorden, og de derfor 
bliver nødt til straks at yde 1. hjælp! 

Ud over det har de øvet sig i at lave bål på 0,5, og det 
må man sige de har mestret! De har også lavet deres 
foropgaver til året Stifinderturnering – som de glæder 
sig rigtig meget til. Foropgaverne er blevet rigtig gode, 
og vi er nu ved at være klar til at drage af sted mod 
Hedehusene den 29. maj. 
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Nyt fra grupperne

Sparkær, denne gang ved shelterne. Der skal bygges 
et overdækket bord med tilhørende bænke, så det er 
nemmere at sidde og spise og hygge ved bålet. 

Spejder hilsen, Maja Pedersen 

Kong Hardeknud Trop
Vi havde et dejligt påskearrangement som I nok skal 
hører om en anden gang.

Der kom ca. 20 nye børn og det var supervellykket….
vi håber så at det hen ad vejen drypper på vort med-
lemsantal !

Vi er i skrivende stund , 8 ulve, 5 stifindere, 4 ledere 
og en forældregruppe - som må være korpsets bedste, 
med fuld opbakning til os ledere !

Vi er kommet tættere på at få strøm ind på grunden og 
vi har fået byggetilladelse til vort bål hus.

Da vi har fået påbudt nedrivningen af ”det lille hus på 
prærien”, som er opført ulovligt, har vi sat turbo på 
bygning af bål huset.

Der er således allerede støbt, stolper rejst og skruet 
plader på siderne, og når dette blad udkommer, har vi 
nok også lagt bærende tømmer på toppen og er klar til 
at rejse spær.

Vi glæder os til at hilse på jer alle på ulve & stifinder-
turneringen.

 

Hardeknud

(far til Gorm den gamle)

Kong Valdemars Trop
Vi har brugt foråret på at øve os i hesteskospil, india-
nerdart og lasso. Og det går rigtig godt. 

I april havde vi overnatningsweekend i hytten. Her var 
både ulve, stifindere og spejdere repræsenteret. Vi hav-
de postløb og hygge, og om søndagen mødte mange 
af byens borgere op og hjalp os med at samle skrald 
ind som et led i ”Hold Danmark Rent”-kampagnen. 
Der blev indsamlet 25 sække affald, så nu er Gørløse 
ren igen. 

På Sct. Georgsdag mødte alle op; ulve, stifindere, spej-
dere og ledere. Sammen gik vi til Rådsklippen, hvor 
alle aflagde hver deres løfter. Tilbage ved hytten stod 
Camilla og ristede pølser og brød til alle, da de kom 
tilbage. Det var en fantastisk aften og vejret var godt.

Spejderne har været på Wagadugo, og her vandt de 1. 
pladsen for deres foropgave en fantastisk flot fakkel 
og i yderligere 2 discipliner var de dygtigst. Det var 
desværre ikke nok til en 1. plads i det samlede regn-
skab, men en 5. plads blev det til ud af 22 deltagende 
patruljer. Ganske flot synes vi.

Gruppe Loke
Vi har taget hul på et tætpakket forår hos Loke. Stifin-
derne nappede en 20 km træningstur med ulvelederne 
i starten af marts for 14 dage senere at gå 40 km. Rig-
tig godt gået! Ulvene fulgte trop i april med både 10 
og 20 km vandringer, så vi har alle fået gået vandresko 
og -støvler til. 

Ulve og stifindere sælger i øjeblikket Lillebrorlodder 
og jeg har ladet mig fortælle, at salget går strygende. 

Nyt fra grupperne
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Ravnetroppen
Ravnetroppen er snart igennem et spændende forår og 
skal snart på ulveturnering i Hillerød, og vores ulve 
glæder sig rigtig meget til turneringen hvor de kan 
bruge alt det de har lært.

Her den 15 juni skal Ravnetroppen gå med vores fane 
på Valdemars paraden igennem Helsingør by. Det er 
også en begivenhed vores ulve bakker meget op om, 
hvor man må gå over for rødt og deltage i et optog 
der er ledet af Helsingør Pigegarde plus 10 - 15 andre 
foreninger.

Så er vi i slutningen af juni hvor vi har vores som-
merafslutning, her tager hvert forælderpar en ret med 
til en fælles buffet, hvor vi så efter vejrets bestemmelser 
spiser ude i det fri og ungerne leger og det hele er bare 
så hyggeligt, at slutte sæsonen således.

Men helt slut bliver det jo ikke da vi skal på sommer-
lejr i Gurreville hvor der er store planer om både borg-
mestervalg, gunfights, smedie, saloon og nogle sjove 
cowboy lege. Vi ses på sommerlejren.

 

Ravnetroppen

Anja, Flemming og Claus

 

Nyt fra grupperne

En fra gruppestyrelsen er ansvarlig for penge og lod-
der. Det er dejligt med forældreopbakningen, så vi 
ledere kan bruge vores tid på ulve og stifindere. 1. 
weekend i maj tager vi alle til Saltruplejren på fælles 
Lokeweekend. Vi skal finpudse teknikkerne både i sti-
finderlejren og med Akelas prøve hos ulvene, så vi er 
turneringklar. Vi ser frem til både at være med til tur-
neringerne og til at afholde stifinderturneringen. Jeg 
så vores stifindere knokle med foropgaven i tirsdags og 
tænker, at I andre formentlig også er godt i gang:)Vi 
glæder os til at se alle stifindere og ledere i Kristi Him-
melfartsdagene i Hedeland. 

Ligeledes i maj napper vi (ledere og i særdeleshed for-
ældre) en lørdag formiddag med div. opgaver på grun-
den. Vi har haft besøg af en af kommunens ansatte, 
som kan hjælpe os med at søge om tilladelse til at 
udnytte vores store lade mest optimalt. Det går stødt 
og roligt fremad med at få gjort grund og bygninger 
endnu mere brugbare til spejderarbejde.

Forberedelser til årets korpslejr er naturligvis også 
i gang. Vi har bl.a ønsket nye telte gennem korps-
donationen og spæder selv op økonomisk, så vi alle 
kan få telte at ligge i. I juni måned napper vi de sid-
ste omgange hesteskospil og indianerdart og så kan I 
bare komme an! Vi har også øvet os en enkelt gang 
på korpslejrsangen – tak til Klokkekilde Roverklan for 
indspilningen:) Det er jo ikke en let melodi, så vi skal 
vist øve lidt mere...

På gensyn her i maj og igen til august.

På Lokes vegne - Helle Marie Vesterløkke
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Nyt fra grupperne

Rold Skov Gruppe
Første weekend i februar var vi på hyttetur i Næsgården 
ved Madum Sø. Fredag aften ankom ulve, stifindere 
og spejdere. Fredag aften og lørdag formiddag havde 
de forskellige grene travlt med forskellige aktiviteter, 
som relaterede til forårets turneringer. Lørdag efter 
frokost ankom forældre og søskende. De skulle være 
sammen med os resten af dagen. Først var der et lille 
opgaveløb. Dernæst var der kaffebord, hvortil forældre 
havde bagt de lækreste kager. Derefter blev der afholdt 
forældrerådsmøde, og det var virkelig dejligt med den 
store forældredeltagelse. Under  mødet  meldte Mads 
Øland Hansen (”ulvefar”) sig som ulveleder, hvilket vi 
alle er rigtig glade for. Mads Øland er ikke ubekendt 
med spejderarbejde, idet han har været spejder i 15 år. 
Efter mødet gik nogle forældre i køkkenet for at tilbe-
rede aftensmaden, som mange havde glædet sig til. De 
fleste kendte menuen, som er den samme hvert år.  Da 
alle var mætte og veltilpasse, gik forældre igen i køk-
kenet. Denne gang var det for at rydde op. Det var en 
rigtig dejlig dag og herligt at se, hvordan alle hyggede 
sig. Så blev det tiden, hvor forældre og søskende tog 
hjem, og andre fandt i soveposerne

Da lederne var på ledertræf, fik de en kasse med hjem 
til gruppen.  Søndag formiddag  skulle kassen åbnes, 
og alle var meget spændte på, hvad der var i den. Det 
viste sig, at der var hesteskospil til ulvene, indianerdart 
til stifinderne og spejderne fik reb, så de kunne kaste 
med lasso. Alle gik i gang med at øve sig, fordi vi på 
korpslejren skal konkurrere om, hvem der er bedst i de 
nævnte discipliner.

Efter en velfortjent frokost og rengøring af hytten, 
drog vi alle hjem med en oplevelsesrig weekend mere 
i rygsækken.

Sct. Georgsparaden fandt som sædvanlig sted på det 
”hemmelige” sted i skoven. Efter denne højtidelighed 
blev der tændt op under grillen i bålhytten, og alle spi-
ste grillpølser med diverse tilbehør og stort velbehag.

Nu ser vi frem til forårets turneringer, og mange glæ-
der sig til at møde spejderkammerater fra den øvrige 
del af landet.

Med spejderhilsen

Rold skov

Kirsten Jensen

Nyt fra grupperne
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Skjoldungerne
Hos skjoldungerne har vi øvet tovværk, hvilket be-
tyder at vi har splejset og øvet knob. Foropgaven til 
Wagadugo så nem og simpel ud, men det viste sig at 
være noget mere besværlig at få snoet grenen omkring 
flasken end først antaget, så den blev der svedt en 
del over. Sct. Georg blev højtideligholdt på sædvan-
lig skjoldungemaner et sted i det danske forårsland, 
hvor vi fik besøg af en pet5-agent, der mindede om at 
Wagadugo var lige op over. Til Wagadugo havde vi 4 
spejdere med, og de var så begejstrede for hele opsæt-
ningen, at jeg håber at vi kan stille med flere til næste 
år. På årets PL/PA-kursus havde vi også en flok med, 
der alle synes at det var et spændende og godt kursus, 
så nu har vi en håndfuld spejdere der glæder sig til 
sommerlejren, hvor der helt sikkert vil være gensyn 
med en masse (nu) gammel-kendte ansigter. 

I ulvegrenen har vi fået et par nye ulve, som vi ønsker 
velkommen og håber at de bliver glade for at være hos 
os.

Løft i flok, samlet trop

Rene, Glim, Skjoldungerne
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Korpsstyrelsen
Formand:
Jørn Hartmeyer.
Spurvevej  14, 
5471 Søndersø.
Tlf 64842121
Mail: Formand@gulspejder.dk

Kasserer
Gyrit Mejer
Niels Juelsvej 20
4700 Næstved
Tlf: 25113967 
kasserer@gulspejder.dk 

Civile medlemer
Torben Schmidt
Borrisvej 6 Sparkær 
8800 Viborg
Mail: torben@gulspejder.dk

Hanne Sørensen
Østervang 29 
Sparkær 8800 Viborg 
Mail: hanne@gulspejder.dk

Trine Markvardsen
Herman Bangs Vej 44
4700 Næstved
Mail: trine@degulespejdere.dk

Spejderchef
Per Stigaard
Alvedgårdsvej 4
Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 57 76
Mobil: 28 54 27 82
Mail: spejderchef@gulspejder.dk

Vicespejderchef
Stinus Andersen 
Storskoven 1, Annisse 
3200 Helsinge 
Mail: vicespejderchef@gulspejder.dk 

Uniformeret  
Preben Bjergager
Dyssevej 1
4180 Sorø
Tlf: 24835344
Mail: preben@gulspejder.dk

Uniformeret 
Signe Fjællegaard
Dalgas Boulevard 2, 3., lejl. 310
2000 Frederiksberg
Mail: signe@gulspejder.dk

Info-siden

Vær opmærksom på!
Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korp-
sets eller redaktionens holdninger eller synspunkter.
Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og 
korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesi-
den samt andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redi-
gere i alt indsendt materiale.
Det er desværre ikke altid muligt at få alt tilsendt materiale med i 
Spejdersport, men vi gør vores bedste.

Spejdersport:
Medlemsblad for De Gule Spejdere i Danmark
Tryk: Lasertryk.dk - Oplag: 1.000 eksemplarer
ISSN: 0908-5505

Redaktion:
Petra Munk Wolfhagen (Opsætning og layout)
Stine Printzlau (Stifindersider)

Ole Lumholt (Ved Lejrbålet)

Redaktør:  
Malene Rosenørn Folden
Mail: Fru.kaffe1@gmail.com

Redaktionssekretær 
Ny sekretær søges, se annonce i bladet
Mail: 

Deadline næste blad
Den 15. August 2014

Lokalredaktører:
1. Næstved:  Lise B. Møller
Bobbarækus:  Lotte Kofoed
Frederiksborg Trop:  Casper Dalker
Frie Fugle:  Dennis Weichert
Fugl Phønix:      Preben Bjeragger
Grib Skov Trop:    Kirsten Mandrup Schumann
Grøndal Trop og Flok: Bjørn Schwartzbach

Gruppe Loke:   Helle Marie Vesterløkke
Jens Langkniv:  Maja Pedersen
Kong Hardeknud  Poul Wilcke
Ridder Ebbe  Birgit Petersen
Rold Skov:   Kirsten Jensen
Skjoldungerne:   René Nielsen
Kong Valdemars Trop Camilla Sommer
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20 km
Gruppe Loke
Thuu
Hachi
Kira
Tikki
Barasingh
Rama
Toomai
Ferao 
Rikki
Kaya
Messua
Baloo
Phao

Frederiksborg Trop
Jacob
Emil L.
Lucas J.
Lærke
Villads
Gustav
Till
Thomas
Matti
Mads
Sophia
Simon
Luca
Lucas K.
Laura 
Gabriel

Emil O.
Gabriella
Karla
Joakim
Emil W.
Daniel
Nikolaj
Esben
Ninna

30 km
Frederiksborg Trop
Lauge
Caroline
Viktor
Bastian
Erik

40 km
Gruppe Loke
Annika
Caroline
Sidse
Kaya
Jacob
Sebastian
Phao

Frederiksborg Trop
Till
Luca
Lærke
Karla
Gabriella


