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Hillerød-spejdere vært for rekordturnering 
Hillerøds Gule Spejdere var i denne weekend, for første gang nogensinde, værter for de�e års 
S�finderturnering, med deltagelse af omkring 130 S�findere og Ledere – den største �l dato.

Ulvekrigere i Hillerød

Regnen trommer sagte mod de tykke 
kapper. Det store bål sender knitren-
de gnister ud mod de 130 krigere, der 
helt s�lle og uden at blinke s�rrer ind 
mod midten af kredsen og den �er-
prydede, tætbyggede høvding. Høv-
dingen går langsomt kredsen rundt 
og kigger hver enkelt kriger i øjnene, 
som for at overføre al energien fra 
det magiske øjeblik �l hver enkelt. 
Bag ham, under den store eg og ud 
mod den grønne eng hvor røgen fra 
de mange små madbål, sagte smyger 
sig i det høje græs, er rejst tre �pier, 
og et ulveskind er spændt ud i en 
træramme. Få minu�er forinden, har 
stammelederne, under alvorlig kon-
centra�on, givet krigerne Bjørnens 
Mærke – 4 kløer – på hver kind. For 
de 130 krigere er samlet på Mohika-
nerstammens bud for at hjælpe mod 
en �endtlig stamme – og Bjørnen er 
Mohikanerstammens totem. 

Med et sønderrives s�lheden af brøl 
og krigshyl. Gennem den tæ�e un-
derskov får man glimtet af krigere 
fra den �endtlige stamme, der med 
lange spyd og fakler i skumringen an-
griber lejren. 

Selv blandt de voksne spreder der 
sig umiddelbart forskrækkelse, for 
de angribende krigere er mildest talt 
skræmmende. Høje senede mænd, 
sparsomt klædt i skind og læder med 
kroppe og ansigt , malet i brune og 
sorte farver løber i stor hast forbi bål-
kredsen og ned mod teltlejren. An-
sigterne er skjulte af ulvehoveder og 
ned ad ryggene danser resten af de 
ulveskind hver angribende kriger har 
spændt om sig. Men deres første råb 
er for intet at regne mod de hyl sko-
ven genlyder af, fra struberne af de 
130 krigere, der øjeblikket e�er oplø-
ser kredsen, og fra skovkanten sæ�er 
e�er de angribende Ulvekrigere. 

Vi er på De Gule Spejderes S�finder-
turnering i Hillerød, der i weekenden 
gæstedes af S�findere fra hele landet. 
Spejderhy�en ligger i Sophienborg-
området, lige der hvor bus 702 har 
endesta�on, og den står nu næsten 
helt klar e�er 4 års byggeri, helt på 
frivillige hænder. Hos De Gule Spejde-
re deler man børnene op i aldersklas-
serne 7-10 år (Ulve); 10-12 (S�fndere) 
og fra 12 år og ope�er Spejder. 

S�finderne finder inspira�on i de 
nordamerikanske indianeres univers, 
og kny�er mange af deres tradi�oner 
her�l.  

25 år og i stærk fremgang

De Gule Spejdere i Danmark blev dan-
net for 25 år siden af en gruppe lede-
re, som brød ud fra De Blå Spejdere. 
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Man dyrker det tradi�onelle spejder-
arbejde og lægger stor vægt på fri-
lu�sliv, kammeratskab, samarbejde 
og hjælpsomhed. Børnene lærer at 
samarbejde og i at lede og blive ledet 
af hinanden. Det giver et godt funda-
ment for senere at kunne indgå i et 
fællesskab, hvad enten det er i fami-
lielivet eller på en arbejdsplads. På de 
større alderstrin indgår konkurrence 
mellem grupperne som et væsentligt 
element. Her fokuseres på holdpræ-
sta�onen og den enkeltes betydning 
for helheden. 

Det tra�onelle spejderarbejde 

og  Eventyr giver fremgang

Måske er det netop den unikke kom-
bina�on af tradi�onelt spejderar-
bejde og fokus på eventyret og fan-
tasien, der er opskri�en på succesen 
for De Gule Spejdere. Det er i alt fald 
bemærkelsesværdigt hvordan de gæ-
stende spejdere, der om a�enen lever 
sig helt ind i rollen som S�finder og 
indianer – i løbet af dagen opbygges 

lejrpladser e�er fastsa�e standarder 
og   under næste dags præmieover-
rækkelse får kobblerne udleveret de 
e�ertragtede trofæer.  

I Hillerød forventer man hos De Gule 
Spejdere stadig større fremgang, nu 
hvor spejderhy�en næsten er blevet 
helt færdig. 

Det samlede antal for hele Hillerød-
gruppen ligger i dag lige over de 80. 
De 7-10 årige mødes hver �rsdag, de 
10-12 årige hver torsdag og de 12-18 
årige hver onsdag. Besøgende eller 
interesserede er al�d velkomne – se 
mere på www.frederiksborgtrop.dk

(Ar�klen er den pressemeddelelse der 
blev sendt ud �l lokalaviser i Hillerød, 
i forbindelse med tuneringen. Forfat-
ter: Thomas Larsen, FT)

Bedste kobbel
Pointskema for Stifinderturnering 2009
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1 Admiraler 1. Næstved 23 74 84 30 14 52 74 351
2 Bøfler Grib Skov 18 65 81 39 22 48 61 334
3 Panter Jens Langkniv 21 70 97 44 14 47 80 373
4 Musvåger Frederiksborg 0 77 66 42 5 47 63 300
5 Natsværmer 1. Næstved 21 67 85 37 18 51 72 351
6 Falke Grib Skov 18 67 77 37 21 42 69 331
7 Puma Jens Langkniv 22 77 103 39 14 57 77 389 2
8 Glenter Frederiksborg 16 62 60 41 0 32 70 281
9 Gråspætter 1. Næstved 17 70 80 31 18 43 75 334

10 Bjørne Grib Skov 20 67 77 36 23 49 65 337
11 Los Jens Langkniv 20 75 100 40 15 60 77 387 3
12 Viber Frederiksborg 14 63 70 37 6 37 63 290
13 Bæver Fugl Phønix 26 63 64 32 6 51 71 313
14 Pumaerne Bobbarækus 0 54 81 43 0 52 56 286
15 Ørnen Rold Skov 12 77 108 43 5 73 77 395 1
16 Panter Fugl Phønix 28 76 90 38 10 57 75 374
17 Musvågerne Skjoldungerne 17 74 68 34 10 69 79 351
18 Musvågen Rold Skov 12 69 87 47 4 67 66 352
19 Høge Kong Valdemar 22 62 86 38 20 61 62 351
20 Bison Grib Skov 21 72 66 41 23 48 68 339
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