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 Det er lykkedes Klokkekilde Roverklan at indgå et 15 års 
lejemål på hytten og Gilwell sletten således at hytten 
fremover kan bruges til spejderformål, FDF og Teambuil-

dingkurser /voksenkurser.
Gilwellhytten blev opført i 30erne på Hans Hartvigs Møllers 

grund ved Store Donsedam i Tokkekøb Hegn. Det stærkt ekspande-
rende spejderarbejde, især i København, stillede store udfordringer 
til nye lejrpladser og da familien var stærkt engageret i spejderar-
bejdet – stillede man grunden til rådighed.

Hytten blev opført af overskuddet fra Verdensjamboree’en i 
1924, af Gilwell spejderne. I mange årtier var hytten det egent-
lige centrum for lederuddannelse i korpset. Under krigen var 
hytten i perioder tilflugtsted for modstandsfolk og den lille kry-
bekælder har gemt jøder som skulle videre til Sverige. 

Hytten er klar til udlejning og er netop kommet op på hytte-
fortegnelsen. Det er tanken, hen ad vejen, at genetablere hyttens 
spejderindretning, ligesom et stort arbejde med et nyt birketræs-
møblement og spejderlamper, forestår.

Hytten er placeret 2 meter fra skovdiget i et super fredet skovom-
råde og ligger ganske tæt på den fantastiske Store Donsedam med 
bålpladser på lange tanger som går ud i søen. Det tager én time at gå 
rundt om søen og er således meget velegnet til et opgaveløb – både 
med spejdere og forældre.

Vi håber at se dig og dine spejdervenner til uforglemmelige op-
levelser på dette dejlige sted!
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Medlemsblad for De Gule Spejdere i 
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Gilwellhytten 
på Storedam

Alle spejderhytters ”moder” – Gilwellhytten - vender 
d. 1 november tilbage til De Gule Spejdere!

Fakta om hytten

·  Der er pt. 3 toiletter  
og ét bad

·  2 sovesale på ialt 40 
sovepladser ovenpå 

·  3 lederrum med 6 
 køjepladser i stuen 

·  Et fuldt monteret 
køkken med opva-
skemaskine mm.

Man kan allerede nu 
reservere hytten ved 
at ringe til hyttevagt 
Ole Lumholt på telefon 
2298 5247.
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Opslagstavlen

KORPSSTYRELSEN
Per Mejer, Formand
E-mail: formand@degulespejdere.dk
Mob: 2345 0626

Per Stigaard, Spejderchef
Ulve og Stifinder-kontaktperson
E-mail: spejderchef@degulespejdere.dk
Mob: 2854 2782

Stinus Andersen, Vicespejderchef
Spejder-kontaktperson
E-mail: vicespejderchef@degulespejde-
re.dk
Mob: 2344 2659

Erik Wedø, Regnskabsansvarlig
E-mail: regnskabsansvarlig@degule-
spejdere.dk
Tlf: 4010 3288

Signe Fjællegaard, Uniformeret
Pioner-kontaktperson
E-mail: signe@degulespejdere.dk
Tlf: 2629 8880

Preben Bjeragger, Uniformeret
E-mail: preben@degulespejdere.dk
Tlf: 2483 5344

Irene Edelgaard, Civil
Email: irene@degulespejdere.dk
Tlf: 6171 3570

Hanne Sørensen, Civil
E-mail: hanne@degulespejdere.dk
Tlf: 8664 5536

Lene Bækgaard, Civil
E-mail: ene@degulespejdere.dk
Tlf: 29 71 14 34

Annette Munk Sørensen, Civil
E-mail: annette@degulespejdere.dk
Mob: 60 43 43 26

UDLANDSPULJEKorpset vil hvert år fremover afsætte 
en pulje, som grupperne kan ansøge om 
i forbindelse med udlandsrejser. Som 
udgangspunkt gives der tilskud til del-
tagergebyret på internationale lejre, 
men alle er velkomne til at ansøge i 
anledning af udlandsrejse. Der ydes et 
tilskud på max 100 kr. per deltager. Ansøgningen skal være Korpsstyrelsen 
i hænde senest den 01 .01 i året for 
afholdelse af udlandsrejsen, og svar på 
ansøgningen vil være ansøger i hænde 
umiddelbart efter styrelsens førstkom-
mende møde efter ansøgningsfristen.

 

Hvem kommer forst op?

KLATREKURSUS FYN 

Der afholdes i år et træklatre-instruktørkursus på Fyn, 

efter Dansk Træklatreforenings normer. Eftersom in-

struktørbasen er den samme som jyllandskurset under 

Fjeldgruppen, gør vi lidt det samme som vi gør på 

Houens Odde-kurset, nemlig bruger en ekstra week-

end på det. 

Vi får lidt avanceret træklatring såvel som lettere spe-

cielle og særprægede øvelser undervejs i forløbet som 

følge af den ekstra weekend, alt sammen for at styrke 

kursisterne og deres forståelse for klatring, for træers 

biologi og for aktiviteter i flok, bedre end nogen an-

den udbyder i Danmark har mulighed for. 

Kurset på Fyn kommer til at forløbe over 4 weekender: 

• D. 19-20/11 2016 

• D. 10-11/12 2016 

• D. 7-8/01 2017 

• D. 28-29/01 2017 

Den sidste weekend er eksamensweekenden 

Se indbydelsen på www.gulspejder.dk

Skjoldungerne inviterer til 

hike den 25.-26. februar 2017

Start: 
Lørdag kl. 09.00

Slut:  
Søndag kl. 15.00 ca.

Mødested:  Et sted på Sjælland

Afslutning:  Et andet sted på Sjælland

Formål:  At tage det usandsynlig vigtige hike mærke

Hvem:  Spejdere og pionere fra alle grupper

Pris: 
Kr. 200,- + transport til og fra hiken

Har du ikke en makker eller en patrulje der tør deltage, hjælper 

jeg med en makker. Tilmelding: senest den 10. februar på rene@

naverbyg.dk eller tlf. 21 48 62 93

Endelig instruktioner kommer efter tilmelding

Rene TL Skjoldungerne

S å d a n  s e r  m æ r ke t  ” S ov  u d e  3 6 5 ”  u d :

Ku n  e n  i  ko r p s e t  h a r  t a g e t  d e t !

Svar - Fuglequiz ulvesiden s.13
 3 = Svane 1 = Gråspurv 6 = Solsort 2 = Vibe

 4 = Musvåge 5 = Stork

Ledertræf
I år er det Jens Langkniv's tur til at være vært for leder-
træf, og vi glæder os.

– sæt i kalenderen den 12.-13. november!
Der er flaghejsning lørdag klokken 10 og vi siger farvel 
til hinanden søndag klokken 13.
Der er Vandretur, Mønsted kalkgruber, møder og fest på 
programmet. Temaet er Viking.
Indkvartering på Stoholm Vandrehjem
Hold øje med www.gulspejder.dk for nærmere informa
tion, når tiden nærmer sig.

De bedste hilsner
Christian Grocott Ishøi - Jens Langkniv

KNOT-GUIDE

Skal du bruge et knob, men er helt blank på, 

hvordan du egentlig binder det. Eller vil lære nye 

knob. Så kan du bruge denne bind-knob-app, 

som guider dig vej til perfekte knob. 

App'en er gratis

SKY MAP

En super smart app, hvis du vil vide mere om 

nattehimlen lige over dig. Alt du skal gøre er at ret-

te din telefon mod himlen, og app’en fortæller dig 

præcis, hvad det egentlig er, du kigger på. App’en 

viser fx stjernebilleder, planeter og meteorregn.

GODE APP’S
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 Den 16 juli kl. 10.30 mød-
tes vi i alt 40 spejdere, 
pionerer, samt ledere fra 

Grib Skov Trop i Københavns 
lufthavn, klar til 16 dages fanta-
stiske oplevelser på sommerlej-
ren i Canada.

Alle var forventningsfulde og 
klar til igen at rejse langt væk fra 
Danmark grænser for at opleve 
spejderlivet og naturen udfolde 
sig i et andet kontinent.

I den første uge deltog vi i en 
canadisk jamboree i Golden, og 
i anden uge rejste troppen alene 
videre fra Golden for så til sidst 
at ende i Vancouver.

Vi landede i Calgary kl. 18.17 
lokal tid, udmattede og trætte 
efter den lange flyvetur. Allerede 
ved bagagebåndet mødte vi den 
canadiske Scouter Ric, som sam-
men med sin kone Tammy, hav-
de været med til planlægningen 
af hele vores tur incl. den første 
uges mini jamboree, hvor vi fra 
Grib Skov Trop deltog sammen 

os den første morgen. Selvom 
motorsavslyden var et effektiv 
middel til at få vækket lejren, 
tror jeg nu de fleste fortrak lyden 
fra en trompet.

Efter en hurtig morgenmad, 
blev vi danske patruljer, sat til at 
bygge køkkenborde, idet de ca-
nadiske spejdere allerede havde 
bygget deres, inden vi kom. Jor-
den på pladsen var for hård at 
grave i, og vi kunne derfor ikke 
lave vores typiske køkkenborde, 
hvor rafterne er gravet ned i jor-
den, men måtte i stedet finde på 
en lidt anderledes konstruktion.

De canadiske spejdere var ikke 
vandt til at lave lejrarbejde, hvil-
ket deres køkkenborde også bar 
præg af, så det var tydeligt at se, 
at vi har en lidt anden tradition.

Mange af de canadiske ledere 
var meget imponerede over vores 
samarbejde og lejrarbejde, men vi 
må vel også indrømme, at vi gjor-
de vores bedste for, at det skulle 
fremstå så perfekt som muligt.

Efter køkkenbordsbygningen 
var der generalprøve på jambo-
reens åbnings-ceremoni, hvil-
ket de fleste af os synes var en 
smule besynderligt, da vi i Dan-
mark aldrig har oplevet, at skul-
le have generalprøve.

Området hvor Jamboreen lå, 
var på toppen af en stor bakke 
(under danske forhold ”svaren-
de” til et bjerg), som vi efter-

følgende begav os ned af, for at 
bade i en pool der var beliggende 
ca. 300m nede af bakken.

Om aftenen lavede hver patrulje 
aftensmad over gasblus, hvilket 
var en udfordring for os dan-
ske patruljer. De efterfølgende 
dage stod på vandretur ved the 
Kicking Horse Mountain Resort 
samt padle i kano ned af Co-
lumbia River.

Halvdelen af alle lejrens spej-
dere padlede den ene dag, mens 
resten vandrede, og dagen efter 
byttede vi. Jeg havde selv regnet 
med, at vandreturen ville være 
hård, og de fleste af os havde der-
for taget vandrestøvler og tilhø-
rende sokker på, samt massere af 
vand med. Da vi nåede til Kick-
ing Horse Mountain, var der to 
forskellige lifte man kunne tage 
op af bjerget, så forventningen 
om en hel dags vandring blev 
hurtigt manet til jorden.

Bjerget var i alt 2,347 km højt, 
så de fleste patruljer startede 
med at tage den lille lift op, hvor 
man kunne se en grizzly bjørn i 
en indhegning.

De fleste endte dog med at tage 
turen hele vejen op til toppen til 
de smukkeste snebeklædte bjer-
ge. Her var det muligt at hike på 
forskellige trails, og selvfølgelig 
besteg det meste af Grib Skov 

Rejseoplevelse Rejseoplevelse

Canada
SKREVET AF CECILIE LINDEBJERG

med ca. 60 canadiske spejdere.
Ric havde lejet en orange sko-

lebus, som vi skulle transporteres 
rundt i de kommende 14 dage. 
Første stop gik mod et midlerti-
digt overnatningssted i en spej-
derhytte i Calgary, inden vi afte-
nen efter ankom til jamboreen.

Spejderhytten lå næsten i 
midten af byen, og lignede ude 
fra et helt almindeligt hus. Ind-
vendig var ”hytten” en blanding 
af en spejderhytte og idrætshal, 
da ca. 1/3 af hytten bestod af 
en sportshal, hvor der både var 
klatrevæg og fodboldmål.

Vi var alle ekstremt trætte, 
men det lykkedes de fleste at 
holde sig vågne til kl. 21.00 lo-
kal tid (05.00 dansk tid). Efter 
at vi havde sovet en nat, stod 
vi op til en lækker skål havre-
grød med blåbær, hvorefter vi 
alle vandrede ned mod Calgary 
Stampeed –Rodeo show. Cal-
gary Stampeed var en form for 

veområde, hvor teltene stod. Ef-
tersom vi danske spejdere meget 
gerne ville fremstå fra vores bed-
ste side, blev afstanden mellem 
teltene opmålt, så alle teltene 
stod på en lige række, med per-
fekt afstand mellem hvert telt.

I soveområdet, var det pga. vil-
de bjørne og rævelignende dyr, 
ikke tilladt at have slik, tandpa-
sta, samt tandbørster liggende, 
da vi kunne risikere at få uven-
tet besøg af disse dyr om natten, 
hvis de kunne lugte søde ting. Vi 
overlevede heldigvis første nat 
uskadt, og blev vækket kl. 7.30 
næste morgen.

I Danmark bliver vi normalt 
vækket til lyden af trompetmu-
sik, men på denne lejr var trom-
peten udskiftet med en motor-
sav, hvilket skræmte de fleste af 

cowboy festival, som bestod af 
farverige madstande, forlystel-
ser, en indianer by og det eks-
tremt populære rodeoshow.

Det bestod først af et intro-
show og efterfølgende rodeos-
how, hvor forskellige finalister 
skulle dyste i flere former for 
rodeo. Nogle skulle fange køer 
med lasso, hvor i mod andre 
prøvede at holde sig fast på en 
arrig hest så lang tid som mu-
ligt. Showet var langt, så man-
ge spejdere forlod showet efter 
1½ - 2 timer. De tilbageblivende 
spejdere var så heldige at blive 
inviteret op i en suite med før-
steklasses udsigt og snacks.

Om aftenen kørte Ric os de ca. 3 
timer i skolebussen til jambore-
en, som var beliggende i Golden, 
BC. Selve jamboreen var opdelt i 
to afdelinger, i den ene ende var 
spejderhytten, samt patruljernes 
selvbyggede køkkenborde, mens 
den anden side bestod af et so-
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Trop den hårdeste trail: Termi-
nater Ridge Hike.

Luften blev tynder og tynder 
jo højere vi kom, og de fleste af 
os måtte stoppe hver 50. meter 
for at få luft. Udsigten fra toppen 
var fantastisk, og på hver side af 
bjerget kunne man se Purcell- og 
Rocky Mountains, som strakte 
sig så langt øjet rakte.

Kanoturen var kort, men en 
fed oplevelse. Vi sejlede i godt 
1½ time, og spiste vores med-
bragte frokost efter sejlturen. Tu-
ren var meget smuk og humøret 
var højt, så vi sang hele vejen 
ned af Columbia River.

Forplejningen i jamboreen be-
stod af mad der var meget suk-
kerholdig, og til morgenmad var 
der ofte hvidt brød og forskelli-
ge sukkerholdige cornflakes pro-
dukter, til frokost en sandwich 
med hvidt franskbrød, kød og 
nogle gange lidt grønsager, og 
til aften en slags gryderet med 
pasta, ris eller nudler. Derudover 
fik vi udleveret bøtter med no-
get hvidt pulver, som vi efter at 
forhøre os hos vores canadiske 
nabo, fandt ud af var iste.

Om torsdagen pakkede vi vo-

res dagtursrygsække, og drog 
afsted i skolebusserne. Første 
stop var ved det smukke vand-
fald Wapta Falls. Efterfølgende 
besøgte vi Columbia Ice Fields 
og Lake Lousie, hvor vi spiste 
aftensmad. På vej i bussen til 
Columbia Ice Fields, så vi vores 
første vilde sortbjørn, som sad i 
vejkanten og spiste bær, det var 
en ”vild” oplevelse!

Fredag var stor bytte-dag, og 
næsten alle spejdere byttede 
gamle spejdermærker, tørklæder 
eller andet til canadiske beretter, 
mærker, tørklæder eller lign.

Eftermiddagen gik med en 
billedkonkurrence i byen og om 
aften efter aftensmaden, var der 
lejrbål og alle patruljer havde 
forberedt forskellige sketches. 
Den canadiske lejrbåls tradition 
var en smule anderledes fra den 
danske, men alligevel havde vi 
mange ens sange og kamp råb.

Lørdag var afslutningsdag 
på jamboreen, hvilket betød, 
at alle patruljernes køkkener 
skulle nedtages, og lejren skulle 
pakkes sammen.

Kl. 11.00 var der afslutnings-
ceremoni. Jamboreen var afslut-

tet, og vi sagde farvel til vores 
nye spejdervenner.

Fra søndag d. 24 juli til søndagen 
ugen efter, blev vi fra Grib Skov 
kørt rundt i den orange skolebus 
af Scouter Ric. Scouter Ric var 
vores buschauffør og hans kone 
Tammy, fulgte efter bussen i en bil 
med alle vores rygsække og grej. 
Derudover rejste Jake, en canadisk 
patruljeleder, også med os.
Om søndagen besøgte vi Radium 
Hot springs og Fort Steel. Fort Ste-
el er en gammel 18. tals museums 
provinsby, som er bygget med 
butikker, forskellige håndværk og 
lign. Vi ankom desværre da byen 
var lukket for besøgende, men vi 
var så heldige, at det var planlagt, 
vi skulle overnatte i byens barak-
ker. I barakkerne var der træsenge 
med halmmadrasser, som vi skul-
le sove på, hvilke var en lidt sjov 
og anderledes oplevelse.

Om morgenen fik vi mulighe-
den for at gå rundt i byen, og bag-
efter tog vi et gammelt tog rundt 
i området. Efterfølgende kørte vi 
videre til Syringe Provincial Park, 
hvor vores næste overnatnings-
sted var. Teltene blev sat op, og 
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Stifinder

Morse
−·−·−

 I dag er dette problem dog næsten 
væk, dels pga. telefonen og inter-
nettet. Ikke desto mindre anven-

des morse stadig af radiotelegrafi-
sterne. Som stifindere/spejdere kan 
det bruges til at overføre meddelel-
ser over større afstande med simple 
hjælpemidler. Dette kan gøres med 
lys, lyd eller flag. Det mest kendte 
morsesignal er SOS (3 prikker - 3 
streger - 3 prikker).

Et bud på hvordan morsealfabetet 
let kan læres, er via billeder. Til hvert 
morsetegn er knyttet et billede og en 
remse, som forklarer, hvordan mor-
setegnet er.

 Morsesystemet blev tidligere anvendt i hele verden 
til kommunikation over store afstande, hvor det ikke var 

muligt at tale sammen.

Eksempel:
“A” er en appelsin på et fad, appelsinen 

er en prik og fadet er en streg, derfor 
skrives A som prik streg.

Samuel Finley 
Breese Morse
Født 27. april 1791 i 
Charlestown Massa-
chusetts, USA. Død 
2. april 1872.
Samuel er manden, 
der for mere end 
150 år siden opfandt 
det tidligere meget 
benyttede kommuni-
kationssystem med 
prikker og streger 
- morsealfabetet. 
Han blev ridder af 
Dannebrog 1856.

der blev lavet lækker aftensmad. 
Vi skulle videre igen dagen efter, 
hvor vi skulle overnatte i Conk-
le Lake Provincial Park. Efter en 
havregrødsdyst over gasblus tog 
vi afsted. På vejen derhen stop-
pede vi i Gladstone Park, hvor 
vi vandrede en tre timer op af et 
bjerg. Bjerget var meget stejlt, og 
der var ekstremt varmt med me-
get høj luftfugtighed, hvilke gjor-
de, det var en lidt hård tur. Vores 
overnatningssted lå heldigvis ned 
til en sø, hvor vi kunne få vasket 
sveden af os. Den næste dag be-
nyttede vi til at vandre i området 
omkring Kette River Rekreation.

I dette område var bjergene 
mindre spidse end dem vi ellers 
havde oplevet i Golden, og turen 
var også mindre stejl.

Om torsdagen var det sidste 
vandredag og vi kørte til Man-
ning Park, hvor vi oplevede, 
hvad jeg vil karakteriserer som 
en af de smukkeste naturople-
velser på turen. Om aften lavede 
vi lækker gris med ris, og hold-
te et lille lejrbål, inden vi krøb 
i poserne. Dagen efter vandrede 
vi en god tur rundt om en af de 
nærliggende søer, inden vi kørte 
til det næste overnatningssted 
ved Richmond nær Vancouver.

Vandreturen var mindre stejl 
end de forrige og stierne minde-
de meget, om dem vi ser i sko-

ven i Danmark. Turen i bus mod 
overnatningsstedet tog ca. 6 ti-
mer, så det meste af sangbogens 
sange blev sunget under turen.

Vores overnatningssted i Rich-
mond var uden rindende vand, 
hvilke betød, at vi lavede aftens-
mad ved en strand, inden vi an-
kom til lejren.

Dagen efter kørte vi mod Van-
couver, hvor vi brugte det meste 
af den sidste dag på shopping og 
sightseeing. På vej til Vancouver 
stoppede vi dog ved Lynn Cany-
on Park. I Lynn Canyon Park var 
en trail ved navn Baden Poul, 
hvilken de fleste af os selvfølge-
lig prioriterede at gå.

I Vancouver blev vi sluppet løs 
i fem timer. De fleste benyttede 
tiden til at shoppe og mange be-
søgte også outdoor-butikken Mec.

Om aftenen mødtes vi, og spi-
ste aftensmad på McDonald’s, in-
den vi igen kørte tilbage til lejren.

Dagen afsluttede vi med et sid-
ste lejrbål, inden vi krøb i poser-
ne. Den aften syntes jeg virkelig, 
at man kunne mærke at turen 
havde givet os et bedre sammen-
hold i troppen, og vi glædede 
os over den fantastiske tur, som 
snart havde nået sin slutning.

Den 31. juli var turens sidste 
dag, og turen gik hjemad fra 
Vancouver lufthavn.

De 14 dage vi i alt tilbragte 

i Canada, var nogle af de mest 
fantastiske og oplevelsesrige 
dage. Selvom vi hver dag kørte 
meget i bus, synes jeg, at det var 
fantastisk, at vi fik mulighed for 
at besøge så mange forskellige 
steder og opleve så meget for-
skellige natur, når man tænker 
på, hvor lidt af Canada vi rent 
faktisk så. Det at man kunne se 
ændringer i naturen og i bjerge-
ne bare inde for så relativ korte 
afstande, var virkelig fedt.

Turen gav os ikke kun nogle fan-
tastisk oplevelser, men også trop-
pen et tættere sammenhold.

Jeg vil tænke tilbage på Cana-
da, som en fantastisk, oplevel-
sesrig og mindeværdig tur, som 
jeg håber kan blive efterfulgt af 
endnu flere fantastiske udlands-
ture med Grib Skov Trop. Tak for 
en super god tur og den fantasti-
ske planlægning der ligger bag, 
fra både Grib Skovs tropsledelse, 
Scouter Ric og hans kone Tammy.

Rejseoplevelse
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Skriv det nummer fuglen har, ved det rigtige navn
(de rigtige svar, finder du på opslagstavlen)

____ Svane

____ Gråspurv

____ Solsort

____ Vibe

____ Musvåge

____ Stork

3.

5.

4.

2.

1.

6.

 Når man skal finde uglegylp, 

er der kun en ting at gøre. 

Man skal ud og finde 

uglens opholdssted i naturen. Uglen 

bor i skoven, parker, kirketårne og 

skorstene. Uglen jager om nat-

ten og sover om dagen. Uglegylp 

ligner små boller som typisk ligger 

nedenfor det sted uglen bor. Når 

man skiller uglegylpen ad kan man 

se resterne af de dyr som uglen har 

spist. Det kan være knogler af mus 

og fugle, fjer, hår og skindrester. 

Uglen på billedet er en Kirkeugle.

Når du går en tur ved en sø, kan du 

være heldig at se Svaner og Gråæn-

der. Svanen er en stor hvid fugl med 

svømmefødder. Danmarks national-

fugl er Knopsvanen. Vores Gråand har 

også svømmefødder. Han-anden har 

et grønt hoved, grå krop og er brun på 

brystet. Hunnen er brun.

Flagspætten lever af biller og 

larver som den banker ud af barken 

med sit næb. Flagspættens fjer er 

sorte og hvide, med lidt rødt på 

hoved og bagtil nederst.

Gråspurven lever både i by og på 

landet. Hannen har askegrå isse, 

brun nakke, kastanjebrune hoved-

tegninger og sort strube. Hunnen 

er mere ensfarvet grå og brunstri-

bet. Føden består af plantefrø, 

korn, knopper, frugt og undertiden 

insekter.

Når Svalen flyver lavt bliver det 

regnvejr. Det er en smuk sort fugl, med 

hvidt bryst og røde tegninger i hoved.

Danske fugle

UlvesidenUlvesiden

 I året 1219 drog Kong Valdemar Sejr 

med en vældig hær ud for at kristne 

Esterne. Ved Lyndanaise - det der 

i dag hedder Reval, gik hæren i land. 

Mens kampene rasede drog ærkebiskop 

Anders Sunesen og nogle præster op på 

en høj for at bede om sejr til danskerne. 

Når ærkebispen strakte sine arme mod 

himlen - gik Danskerne frem, men når 

han udmattet lod armene synke - træng-

te Esterne frem. Præsterne støttede 

bispens arme, og krigslykken vendte sig. 

Pludselig dalede et korsbanner - et rødt 

flag med hvidt kors - ned over pladsen 

og samtidig lød en røst "Når dette mærke 

bæres højt, skal I viseligt sejre". Dansker-

ne stormede mod det store banner, og 

Esterne flygtede til alle sider. Slaget ved 

Lyndanaise var vundet af Danskerne, og 

dermed var Estland erobret. Således lyder 

sagnet om Dannebrog. som faldt ned 

fra himlen den 15. juni 1219. Denne dag 

kaldes også Valdemarsdag.

Kilde: www.gulspejder.dk

Hjælp Gråbror med at finde Thor! 

DANNEBROG
Sagnet om
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Grib Skov TropsFlag

 I 1991 var byggeriet på Bassebjerg endnu ikke be-
gyndt, selvom spejdergrunden var købt allerede 
i 1989. Uden indtægterne fra Konditoriet var 

Bassebjerg nok ikke blevet bygget i sin nuværende 
form. Heldigvis var ambitionerne fra starten store 
og i 2009 blev Bassebjerg kåret til årets hus i Hille-
rød kommune foruden at være de smukke rammer 
for vores trop.

Det hele startede egentlig med en forespørgsel fra 
kræmmermarkedet i Hillerød til Jane Walter Hansen. 
Året var 1991 og uden nogen erfaring med cafedrift, 
med en god portion mod og nybyggerentusiasme, 
gik forældre, Poul Wilcke og Frank Juncker i gang 
med at opbygge Konditoriet.

Allerede første år lejede vi det store runde jord-
bærtelt i Freerslev, men indretningen var noget an-
derledes end i dag. Gamle borde med blå stofduge 
blev brugt som buffet. Kager og lagkager tilberedte 
vi på vaklende arbejdsborde under presenninger 
slået op bagved teltet. Der blev vasket op i en lille 
plastikbalje, og der blev varmet vand på gasblus. 
Forholdende var primitive, men netop den som-
mer skinnede solen fra en skyfri himmel i samt-
lige kræmmerdage. Tør slet ikke tænke på, hvis 
vejrguderne havde åbnet himlen. Overskuddet var 
på 30.000 kr., et svimlende stort beløb for den lille 
spejdergruppe, der kun bestod af én spejderpatrulje, 
der holdt til i en gammel skurvogn på grunden. 
Overskuddet fra Konditoriet var bla. medvirkende 
til, at vi turde påbegynde det enorme bjælkebyggeri 

Konditoriet 
gennem 25 år 
– en fortælling om Konditori på Hillerød 
Kræmmermarked.

SKREVET AF JØRGEN ANDERSEN

af Danmarks største spejderhytte.
Fra 1992 blev nuværende udseende af Kondito-

riet med den runde buffet, glasmontre, opslagstav-
ler og håndtegnede bordskånere designet af Frank 
Junker, udviklet. Konditoriet blev kendt som en fast 
bestanddel af kræmmermarkedet og gæster vidste, 
at de ved det runde blå-rød-og hvid stribede telt 
kunne få en god kop kaffe, kakao og lagkage. Ste-
det voksede sig år for år større med to overdækkede 
side-udbygninger og deraf flere borde, køleskabe, 
kaffemaskiner, saftevandsmaskiner, elkedler og et 
større kageforbrug. I mange år blev der lejet en skur-
vogn indtil gruppen i 2008 købte egen mobil køk-
kenvogn, der i 2016 blev renoveret, så den kunne 
være med til at gøre rammerne endnu bedre under 
de fire dage. I 2014 blev der købt en skibscontainer 
til opmagasinering af alt inventaret, for stille og ro-
ligt var Konditoriet vokset til et stort årligt arrange-
ment med mange involverede og meget inventar.

Selvom Bassebjerg står i dag, så hviler vi ikke på 
laurbærrene. Indtægterne fra Konditoriet er fortsat 
en kæmpe del af fundamentet for, at vore børn og 
voksne kan opholde sig i så fantastiske omgivelser 
som Bassebjerg udgør.

At få et arrangement at denne størrelse til at fun-
gere, kræver et stort forarbejde af kræmmermar-
kedsudvalget og et stort arbejde af alle de spejdere, 
spejderledere, forældre og hjælpere, der er med i lø-
bet af de fire dage. En helt uvurderlig hjælp og uden 
hjælp fra så mange hænder, kunne dette arrange-
ment ikke lade sig gøre. Tak til alle der har hjulpet 
og tak for hver kage der er bagt – de er bogstaveligt 
talt guld værd.
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Vandretur Vandretur

CAMØNOEN 
Kongerigets Venligste Vandrerute

 Danmark har fået en ny vandrerute - Camø-
noen. Den åbnede d. 18. juni i år og er på 
175 km gennem Klintekongens land, på 

stier i urskoven, ind i jættestuernes indre, tæt på 
grotteedderkoppen, langs strand, på mark, under 
Danmarks smukkeste stjernehimmel. 
Camønoen er planlagt med inspiration fra de pil-
grimsruter og vandreruter, man finder rundt om-
kring i verden. 

TAG PÅ SPEJDERTUR
Vi spejdere kan også sagtens bruge ruterne. Det kan 
være til en dagshike eller vandretur over flere dage 
med patruljen eller troppen. Der er masser af gode 
primitive overnatningspladser undervejs, så det er 
oplagt til en god friluftstur. Det er blot at pakke 
rygsækken og komme af sted. Camønoen er åben 
alle årets dage. 

Camønoen tager vandrere over Møn, Nyord og 
Bogø, langs vand, skove, stier, landeveje, broer og 
byer. Der er forskellige sværhedsgrader og man kan 
gå ruten begge veje rundt. Bare kig efter det orange 
skilt med pilen. De alternative ruter er markerede 
med okkergule skilte. 

Camønoen er opstået ved at lokale ildsjæle kom på 
ideen og sammen med Vordingborg kommune og 
med støtte fra Realdania er projektet blevet realiseret.  

CAMØNOPAUSER

Som en del af projektet med vandreruten er der fun-
det steder til ”Camønopauser”. Det er særlige ste-
der, hvor vandrer kan tage en pause fra turen. Der er 
i alt placeret ni Camønopauser, hvor vandrere kan 
slappe af på Camønobænken, fylde vanddunken 
og komme i kontakt med ø-boerne. Pauserne ligger 
med ca. en dagsvandring imellem.

OVERNATNING
På Camønoen kan du campere, sove i et fyr, på 
B&B, i shelter, skur, en pavillon, på herberg, i pil-
grimsboliger, i private boliger eller på et slot. Du 
kan altså kombinere din tur, præcis som det passer 
dig. Tag et par dage i shelter og forkæl dig selv med 
varmt bad og nyvasket sengetøj på B&B.

LANDSKABERNE

Når du går på Camønoen, kan du ikke undgå at bli-
ve ramt af landskabet. Det varierer lige fra dramatisk 
og storslået til tæt og hyggeligt. Fra det meste af 
ruten har du udsigt over havet.

Det er sundt for øjnene og sjælen at lade blikket 
vandre langt ud i horisonten og sundt for kroppen 
at blive iltet igennem, når du sætter den ene fod 
foran den anden på Camønoen. Du vil gå igennem 
storslåede vidder og bakker, lange, flade stranden-
ge med et rigt fugleliv og måske afgræssende køer, 
bølgende kornmarker og gule rapsmarker omgivet 
af skove og bakker, lange hvide strande og strande 
med mandshøje bunker af rullesten.

PLANLÆG DIN TUR PÅ CAMØNOEN
På hjemmesiden: www.camoenoen.dk finder du 
beskrivelse af ruten, oversigtkort, beskrivelse af de 
enkelte ruter og Camønopauserne. På hjemmesiden 
kan du også bestille et trykt kort over ruten. 

MØNS KLINT

Hvis du tager afsted, så skal du opleve Møns Klint. 
Møns Klint er et naturområde i verdensklasse. Her 
rejser de blændende hvide ’vægge’ af kridt sig af den 
blå Østersø. Her kan du se vandrefalken jage med 
op mod 400 km i timen, gå på opdagelse i skoven 
på Høje Møn blandt Danmarks ældste bøgetræer, få 
historien bag landskabet på GeoCenter Møns Klint 
eller rejse en tur tilbage til 1700-tallet i parken ved 
lystslottet Liselund. Møns Klint byder på store op-
levelser året rundt.

Ved Møns Klint er der flere lejrpladser man kan 
overnatte på. Der er 2 store lejrpladser som er forbe-
holdt organisationer og foreninger, som kan bookes 
på naturstyrelsens hjemmeside. (Her var Loke og 
Skjoldungerne på sommerlejr i år)

Det er også et besøg værd at tage forbi Liselund. 
Liselund Park er Danmarks bedst bevarede, roman-
tiske haveanlæg. Det eventyrlige og gennemarran-
gerede landskab står i stærk kontrast til den vilde 
natur på Møns Klint. 

Camønoen - facts

Hvor:   Møn, Bogø, Nyord
Transport:  Du kan komme til Møn med bus  
  fra Vordinborg
Etaper:   10 etaper, 2 “genveje”

Mønklint
Møns Klint på Møn er 7 km lang, op til 128 m. høj og 
strækker sig fra Møns Fyr i syd til Liselund Slotspark 
i nord, er Danmarks højeste klint.
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TræfTræf

 Lørdag den 13. august, mødte i alt 15 pionerer 
op fra 7 forskellige grupper, til en weekend i 
højderne. Træffet startede ud med flagparade 

og de forskellige klaner huggede deres medbragte 
klanøkser ned i huggeblokken som tegn på at de 
var ankommet. Efter træffets opstart gik vi over til 
træklatring, som en lille opvarmning, til det som 
ventede os senere, samtidig kunne vi så også lære 
at sikre hinanden.

Til middag havde køkkenholdet serveret stor buf-
fet med pariser bøf og spejlæg, lun leverpostej med 

svampe og bacon, æg makrel samt et fad med blan-
det luksus pålæg, dette blev spist med god appetit. 
Næste udfordring begyndte med, at vi blev delt op 
i to hold, det ene hold skulle op i højderne (sådan 
ca. 15 meter op), her skulle to mand med hver de-
res spyd, hjælpe hinanden med at komme over en 
slagligne, som var sat op som et ”V” hvorefter de 
så skulle tage deres spyd og kaste det ned i en tøn-
de, som stod nede på jorden, når man havde kastet 
spyddet, skulle man derefter lade sig falde. Nede på 
jorden stod to mand og sikrede hver deres mand.

SKREVET MED VENSTRE HÅND AF OTTO OG JOHN-JOHN

Pionertræffet 
13-14. august 2016

Pionertræffet blev afholdt af Frie Fugles Pionerer, det var en 
spændende weekend med masser af udfordringer.

Det andet hold skulle med fælles hjælp holde en 
pæl, som en anden mand skulle op af, han havde 
kun to pinde, som han kunne sætte i stolpen, når 
han var kommet op skulle han ringe med klokken 
som hang ned fra et træ i en snor.

Som en afslutning på dagen blev pionererne in-
viteret op i et stort træ, hvor der ventede dem en 
overraskelse, for oppe i toppen af træet var der en 
platform, denne var dækket med kage og is, men 
det skulle selvfølgelig ikke være nemt at komme 
op i træet, der hang 7 snore ned fra træet, som de 
skulle klatre op af, ca. 20 meter var der fra jorden 
til Platformen.

Da vi kom til aftensmaden, havde vores køkken-
hold sørget for en fin borddækning med god mad 
og god vin, vi havde vores kære BP siddende for 
bordenden og sangbøgerne på bordet, hele rummet 
blev lyst op af lysestagernes flamme. Menuen bestod 
på grillet limemarineret oksefile med bagt gulerod, 
Rødbeder, spidskål og porre, gratineret fløde kartof-
ler samt ridsede kartofler med timian, hertil bear-

naisesovs og sprød blandet salat. Til dessert sluttede 
vi af med en is symfoni i glas med enten chokolade 
jordbær, Kirsebær eller karamel. Da aftenen blev 
lang og folk var ved at være trætte, kom der na-
cohos med reven mozzarella Samt gouramole dipi 
som fransk betyder dip ind på bordet, efter vi havde 
sunget sangbogen igennem 2 gange, valgte folket at 
gå i seng, efter en lang og spændende dag.

TURNERING
Næste morgen kom der traditionelt morgenmad 
samt røræg med bacon og ristede tomater. Efter den 
gode morgenmad, skulle vi i gang med den tradi-
tionelle kroketturnering og som traditionen skul-
le hvert hold lave en kølle og bold, som de skulle 
bruge til spillet. Turneringen blev spillet i Søndersø 
bypark, hvor de lokale kom for at kigge på og heppe 
med. a det sidste hold fik deres bold igennem de 
sidste buer og op i det lokale springvand hvor målet 
var, gik vi til bordet som var dækket fint op med 
kage og sodavand.

Vi vandrede tilbage til hytten fik en bid mad hvor 
efter vi afsluttede pionertræffet, som vi startede med 
flagparade efterfulgt af, at vi tog vores klanøkser op 
af huggeblokken.

Fra Frie Fugle af vil vi gerne sige tak til alle de pio-
nerer, der var med til at gøre det til et hyggeligt træf 
og en stor tak til klatreinstruktøren og hjælperen 
Dennis og Allan for ikke at glemme køkkenholdet 
Ian, Nicklas og Anders for at de har gjort det muligt 
at afholde træffet.
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 GULDKORN 
fra Baden Powell

SKREVET AF MICHAEL P. VESTER, TL ROLD SKOV GRUPPE

Baden Powel

KÆRE SPEJDERVENNER

I sidste nummer begyndte vi at kigge 
på ”Scouting for Boys” og det første 
”campfire yarn” omkring ”Kims leg”. 
Denne gang vil vi kigge på et af de an-
dre ”campfire yarns”, nemlig nummer 
12 –”Spooring”. ”Spooring” er kunsten 
at følge et spor fra et menneske eller 
dyr. B.P. lærte allerede som en dreng 
kunsten af følge dyrespor og snige sig 
ind på dyrene i skoven ved kostskolen 
Charterhouse. Det var en kunst som han 
forfinede senere og lærte videre til sine 
spejdere først i militæret og senere i spej-
derbevægelsen. 

Det første man skal lære for at blive 
god til spooring er at lægge mærke til de-
taljer, for spor er ændringer af tingenes 
naturlige tilstand. Den bedste måde at 
blive bedre til at lægge mærke til detaljer 
er faktisk igennem Kims lege – så start 
med at optræne din evne til at lægge 
mærke til detaljerne.

Når du er blevet god til at lægge mær-
ke til detaljerne, vil du også begynde at 
lægge mærke til spor fra mennesker og 
dyr. Det nemmeste er at finde spor på 
en grusvej eller i blød jord, så prøv at 
starte der, når du er klar til at lede efter 
spor. I starten gælder det bare om at fin-

de sporene, når du så er blevet god til at 
se sporene, kan du begynde at lære at 
kende de forskellige spor fra hinanden. 
Kan du f.eks. se på et sæt fodspor om det 
er en mand eller en dame der har afsat 
dem? Generelt er mænds fødder større 
og vender mere ud af, hvor en kvindes 
oftere peger mere lige frem. 

Det er også sjovt at kunne kende de 
forskellige dyrs spor fra hinanden når 
man bevæger sig rundt i naturen. Kan 
du f.eks. genkende sporene fra en fasan, 
kronhjort, egern, ræv og grævling eller 
hvilke dyr findes i naturen der hvor du 
komme normalt?

B.P. lagde vægt på at man kunne følge 
et spor, både fordi det var en god udfor-
dring at aflæse sporene, men også fordi 
man kan få nogle rigtig gode oplevel-
ser af at kunne finde sporene og følge 
dyrene eller udlede historien om hvad 
der har 
foregå-
et. I næste 
n u m m e r 
kigger vi mere 
på hvordan man udle-
der noget af sporene og 
hvordan man følger dem.

Ordet ”Spooring” 
stammer fra afri-
kaans eller boer-
sprog, som er det 
sprog boerne tal-
te. Boerne var hol-
landske bosætte-
re i den sydlige del 
af Afrika og som I 
måske husker, var 
det i Boerkrigen at 
B.P. holdt stand i 
byen Mafeking i 
217 dage – stedet 
hvor han første 
gang fik ideen til 
spejderbevægel-
sen.)

SPEJDERHJÆLP GIK HELT GALT
Jens Hvass fortalte engang føl-
gende historie fra sine første 
drengeår som spejder:

Vi var jo hjælpsomme og 
skulle blandt andet også en-
gang danne afspærring for nog-
le optrædende kunstnere ved 
en børnehjæpsdag på pladsen 
foran den gamle Klampenborg 
Bangård. Afspærringen bestod 
i, at vi spejdere blev stillet op i 
en rundkreds med spejderstaven 
i vandret stilling melem ryggen 
og de krummede arme.

Her må jeg gøre en parentes 
for at forklare jer unge fra det-
te århundrede, at spejderstaven 
var et kosteskaft til 12 øre, og at 
den udgjorde den vigtigste del 
af vor udrustning: uden spej-
derstav ingen spejder! Parante-
sen slutter! Vi vender tilbage til 
Børnehjælpsfesten.

Folket skulle betale 25 øre for 
at komme indefor spejderaf-
spærringen for rigtigt at kunen 
se datiden Tyr Ferdinad blive 
fægtet ned af unge kunstnere. 
Men ak, de, der ikke havde 25 
øren løst i lommen, ville også se 
Ferdinand dø skønt, og så gav 
de sig til at skubbe til vore stave 
og mase sig indefor spærringen. 
Det blev til tumult og slagsmål, 
og på et fløjt trak spejderhæren 
sig tilbage til Banegården.

Senere søgte vi at flygte til vore 
hjem, men blev skarpt forfulgt, ja 
det gik så galt, at den på de hjælp-
somme spejdere såre ophidsede 
hob fangende vor divisionschef 
på jernbanebroen over til Svine-
ryggen (der er en bakke i Dyreha-
ven) og truede med at kaste ham 
ned på skinnerne, hvis han ikke 
afleverede en flodhestepisk, som 
han forsvarede sig med!

SPEJDERTEKNIK
Der er slæbt mange rafter det 
seneste år af Kong Valdemar 
Trop. Først klargjorde spejderne 
LPT-pladsen i efteråret, senere 
turneringspladsen til stifinder-
ne. Men friskskårne rafter giver, 
som alle ved, rigtig meget har-
piks på hænderne. Spejderne 
søgte derfor råd hos vennerne i 
håndboldklubben, der også må 
kæmpe med harpiks på hænder-
ne. Deres husråd var overrasken-
de: Den fede hvide Nivea creme 
i den blå dåse, er det bedste 
middel til at fjerne harpiks fra 
hænderne. Troppen lader her-
med rådet gå videre.

SMIL 
Kropsstyrelsen sidder naturligvis 
ikke kritikken af sidste års leder-
træf overhørig. Der er ændringer 
på vej lover de. Arrangementet 
skal være mere spejderagtigt. Såle-
des vil aktiviteten med billedana-
lysen i år, udelukkende bestå af 
billeder med spejdermotiver.

OM VÆRDIEN AF GOD PR 
Diamanter ville være meget bil-
lige, hvis prisen alene afspejlede, 
hvor sjældne de er. Der er nemlig 
masser af diamanter i verden. 
Efter 2. verdenskrig, forsøgte 
sydafrikanske diamantfirmaer at 

redde det hensygnende diamant-
marked. De fandt en historie 
fra 1400-tallet, hvor diamanter 
indgik i en prinsesses aftale om 
ægteskab. Med lidt ændring blev 
historien målrettet den ameri-
kanske collegeungdom, med dia-
manten som et gammelt symbol 
på kærligheds-erklæringer. Kend-
te skuespillere blev betalt for at 
bære diamantsmykker, og under-
holdningssange som ”Diamonds 
are a girl’s best friend” fik snart 
pigerne til at ønske sig forlovel-
sesringe med diamanter. Prisen 
blev enorm. Kan man drage en 
lille parallel til indianerne, der 
solgte øen Manhattan for nogle 
glasperler? Disse var for nogle 
ganske almindelige men for an-
dre ualmindelig eftertragtede.

ERMELUNDEN 

Ermelunden ved Dyrehaven nord 
for København er en historisk 
spejder-grund. Det var her, den 
2. verdensjamborée lå. Den før-
ste som holdtes under lejrformer. 
Spejdere fra 33 nationer deltog i 
et samlet antal af 5000. Den lille 
bakke nær Hjortedammen kaldes 
stadig siden den tid: ”Totemhø-
jen”. Det var der, ”Totempælen” 
stod. I kan tydeligt på et nutidigt 
kort over skovområdet på sydsi-
den af Klampenborgvej, genfinde 
strukturen af lejrpladsen, som det 
kendes fra billeder i museet. I alt 
3 gange har der på denne plads 
være afholdt store spejderlejre 
med op til 9000 deltagere.

Lejerbålet
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Trop & Flok

2. halvdel af spejderåret står for døren og vi kan nu kigge 
tilbage på: Sommerlejren gik til Gillastugan i Sverige, Waga-
dugoløb, Ulveturnering og Stifinderturnering. Alt sammen 
gode aktiviteter som gav rigtig gode spejderoplevelser.

De kommende måneder byder på spændende aktiviteter

I slutningen af august har vi oprykning, 15 stifindere der 
rykker op som spejdere og 13 ulve der rykker op som sti-
findere. Så Frederiksborg Trop er stadig i rivende udvikling.

I starten af oktober skal ulve og stifindere på det traditions-
rige Sct. Georgsløb der afholdes på Frydenborg her i Hillerød.

Frederiksborg trop står for dette års Landspatruljeturnering 
som afholdes på egen grund. Planlægningen er i fuld gang 
og vi ser frem til at mødes til dyst i det nordsjællandske.

Årets sidste aktivitet er juleturen, der igen går til Harebo i 
nærheden af Hillerød. Her hygger vi alle imens vi forbereder 
søndagens løb for forældre og gæster.

FREDERIKSBORG TROP
www.frederiksborgtrop.dk

TEKST AF JØRN ROEST

Hos Skjoldungerne har vi afholdt St. Hans bål med 600-700 
besøgende. Spejderne havde forberedt sig ved at bygge 
en LPT lejrplads som sådan set var fin nok, men da "vi" ikke 
var helt tilfredse blev spejderne enige om, at mødes den 
første weekend efter sommerferien, for at forbedre detal-
jerne. Det har de så gjort og så var " vi " pludseligt meget 
mere tilfredse.

I mellemtiden var vi jo også lige et smut på sommerlejr. 
Den gik i år til Jydelejet på Møns Klint . En fantastisk lejr-
plads der ifølge Naturstyrelsen kunne rumme 50 personer 
men det viste sig langt fra at være virkelighed, men en 
fantastisk plads som varmt kan anbefales. Faciliteterne er 
en vandhane, 700m væk, som man skal spørge på cam-
pingpladsen om lov til at bruge, hvilket ikke var et problem. 
Både campingpladsen og skovfogederne, en fra Natursty-
relsen og en fra Klintholm Gods var meget lydhør for vores 
ønsker, hvilket vi var meget glade for.

Selve lejren afholdt vi sammen med Gruppe Loke, som vi 
flere gange har haft et godt samarbejde med, og denne 
gang blev heller ikke nogen undtagelse. Dog tog Ulve og 
Stifinderne fra Loke ned til en anden plads pga. plads pro-
blemer i Jydelejet. Spejderne blev sammen med Skjoldun-
gerne tilbage, og igennem ugen blev der samarbejdet om 
aktiviteter, bla. en tur til Geocenteret .

SKJODUNGERNE
www.skjoldungerne.dk

TEKST AF TL RENE NIELSEN

Spejderne fik i ugens løb smedet lidt (jeg havde nok ikke 
slæbt 8 ambolte med, hvis jeg havde vidst, at jeg ikke kun-
ne køre helt op til pladsen) opmålt højdekurver, et par o-løb 
i bakkerne og en lille hygge hike.

Ulvene har udviklet sig til en stabil flok af gode kamerater. 
Det er en fornøjelse at se dem arbejde, med bål og alle de 
andre spændende aktiviteter de har gang i.

Det næste på programmet er et bjergløb med Loke og for-
håbentlig Grøndal Trop og Flok. Det bliver spændende, pro-
grammet ser godt ud og vi glæder os.

Løft i flok samlet trop
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Sommeren er gået og den ene uge brugte 1. Næstved Trop 
og Flok på en sommerlejr i Sverige. Det blev en uge med 
spejderarbejde i og mellem grenene til stor glæde for alle.

Spejderåret startede med en hyggelig grillaften med del-
tagelse af ca. 130 spejdere, forældre og søskende. Da pøl-
serne, brødet, pastasalaten og kartoffelsalaten var spist, 
blev der uddelt mærker og mødeknapper. En hyggelig af-
ten, hvor vejret heldigvis viste sig fra den tørre side.

Mindeløb, LPT og Sct. Georges løb er efterårs første udfor-
dringer for de forskellige grene. I september indvier vi vo-
res hytte Kukkehuset, som nu er bygget om så den passer 
til en spejdertrop. Forhåbentlig en dejlig dag sammen med 
venner og bekendte af troppen.

Inden jul afsluttes med juletur for stifinder, spejdere og pi-
onerer samt fælles julehygge for alle grenene.

NÆSTVED TROP
www.naestved.dk

TEKST AF LISE MØLLER

Så er sommeren ved at være ovre, og vi starter på et nyt 
spejderår. Inden sommerferien bliv vi d. 15. juni, på Val-
demars dag, inviteret til flagfest i Østermarie kirke. Her 
repræsenterede vi de gule spejdere i Danmark og spej-
derne på Bornholm. Vi skal herefter søge om en lille fane 
til vores ulve.

Vores sommerlejr har været fantastisk med mange små 
oplevelser og aktiviteter. Der er blevet taget nogle mærker 
som ulve og stifindere er meget stolte af. Huler er blevet 
bygget, og gammeldags latriner. Hike i regnvejr og frem-
stilling af lejrpuder, jo det var en god lejr.

Samtidig fik vi lov til at starte gangforeningens arrange-
ment med ca. 420 deltagere, hvor de går Bornholm rundt. 
Vi gik forrest med fane, fra kasernen til skoven, og så var 
arrangementet sat i gang. Det var en oplevelse som alle, 
fra Bæver til Spejder syntes var spændende, og var lidt 
nervøs for om man gik rigtigt.

Vores roverklan vokser, og de er klar til udfordringer og opga-
ver der skal løses. De tager afsted til workshop sidst i sep-
tember, og vi håber de kommer hjem med mange gode ting.

Sidst i september har vi oprykning, så derefter har vi en 
spejderpatrulje, der også er klar til udfordringer. Der er 5 
stifindere der rykker op, og 2 ulve der bliver stifindere. Det 
glæder vi os til.

I løbet af efteråret står der kreativitet på programmet, 
hvad er livet eller arbejdsopgaver uden kreativitet. Der skal 
tjenes lidt penge til den store lejr til næste sommer, og 
så er der selvfølgelig LPT og Pioner/Roverturnering som vi 
skal deltage i. Det bliver spændende.

BOBBARÆKUS
www.bobbaraekustrop.dk

TEKST AF LOTTE KOFOED

Trop & Flok

Efter en dejlig start på den nye del af året, hvor vi starter 
op efter sommeren, er Jens Langknivs gruppe klar til nye 
og spændende udfordringer! Tiden efter sommeren er for 
alle grene primært gået med at få alle de ny oprykkede 
spejdere ind i de forskellige flokke og får inddelt alle i ban-
der, kobler og patruljer. Det har været en spændende tid 
for alle, både for dem som er rykket op, men også for de 
spejdere som nu har fået nye medlemmer i flokken.

Efter alle som er rykket op er kommet til rette, har tiden 
gået med at lære dem en masse nye færdigheder som skal 
bringe dem videre i deres tid som spejder. Der er blevet 
øvet i alt fra træer og buske, til primi-mad, til lejrpladsbyg-
ning og andre generelle færdigheder som knob og 1.hjælp.

Der har også været pionertræf som 3 pionere deltog i. Det 
var en stor succes, hvor der bledannet nye venskaber på 
trods af landet, samt diskuteret frem og tilbage omkring 
pionerenes duelighedstegn. Det var et rigtig fedt træf, og 
vi glæder os allerede til næste år.

Storspejderne samt pioner og rovere, er nu klar til at drage 
mod Sjælland hvor årets vigtigste turnering for os finder 
sted. Det er turnering som vi har øvet og knoklet hårdt for 
at kunne nå, i rigtig lang tid. Vi glæder os rigtig meget, til et 
hårdt – men fedt døgn.

Efter rigtig mange år uden et gruppeblad i Jens Langkniv, 
har en pioner valgt at opstarte bladet ”Langkniven” igen, 
og vi håber det bliver en succes.

JENS LANGKNIV
www.jenslangknivsgruppe.dk

TEKST AF MAJA PEDERSEN

Kong Valdemars Trop havde en fantastisk sommerlejr på 
Næsbycentret. Hele troppen var afsted. Vejret var blandet, 
mest tørvejr. Lejrpladsen var perfekt til tre lejrpladser og 
spisetelt. Og aktiviteterne var i top. Der er blevet lavet bat-
ik-lejr-T-shirts, stifinderne og spejderne har sejlet kajakra-
ce, ulvene har sejlet kano. Der er blevet lavet læbepomade, 
bivokslys og vikingesmykker. Det spejderne nok vil huske 
allerbedst var da vi lavede pizza i udendørskøkkenet. Til 
dessert fik vi pizza med æbler, kanelsukker og ricotta, det 
var guf. Som et helt særligt minde om årets sommerlejr har 
alle fået små knive, som de selv har snittet skæftet på og 
syet skeder til. Efterfølgende har de valgt farve til skæfte 
og skede, så de har fået hver deres særpræg.

Onsdag var ud-af-lejren dag. Her tog vi til Ringsted hvor 
vi besøgte Sankt Bendts Kirke, hvor blandt andet Kong 
Valdemar Sejr ligger begravet. Spejderne tog behørigt 
opstilling bag gravstenen, så vi kunne få foreviget øje-
blikket. Efterfølgende var de på skattejagt i kirken, det 
var ret spændende.

Nu har vi passeret 10 år i Gørløse, det er blevet fejret på 
behørig vis. Her efter oprykningen har vi 13 spejdere, 10 
stifindere og 7 ulve, og der kommer hele tiden flere til.
Efteråret byder på LPT. Vi håber på at kunne sende to pa-
truljer af sted til det. 1. søndag i advent skal vi traditionen 
tro være med til at tænde byens juletræ og sælg julede-
korationer. Som sidste aktivitet inden jul har vi juletur til 
Bassebjerg. Og hvis vejret er med os, så har vi vandretur 
for alle i januar.

KONG VALDEMARS TROP
www.kongvaldemarstrop.dk

TEKST AF CAMILLA SOMMER
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Hos Fugl Phønix er vi nu ved at være i gear igen efter som-
merferien, som bød på to vellykkede sommerlejre.

Ulve og Stifindere var på primitiv sommerlejr på Enebær-
odde, hvor opgaverne stod i Robinson Crusoes tegn. Der 
blev fisket, sendt flaskeposter og lavet mad over bål, men 
der var også tid til udflugt og masser af hygge.

Spejdere og Pionerer drog til Skotland, hvor den stod på 
vandring gennem højlandet. Det skotske blev oplevet på 
godt og ondt - turen bød på masser af regn og masser 
af midges, men naturen var smuk og bød på masser af 
store indtryk.

Vi har som altid også haft travlt i vores spejderhytte, hvor 
vi er begyndt at sætte den gamle hytte i stand. Der er kom-
met nye vinduer i Ulverummet, og vi er gået i gang med at 
beklæde facaderne med træ, som males i en ny farve.

Vi glæder os til rigtig at komme i gang med et nyt spejderår, 
som byder på spændende aktiviteter og udfordrende ture.

FUGL PHØNIX TROP
www.fuglphonix.dk

TEKST AF SIGNE FJÆLLEGAARD JENSEN

I Grøndal har sommeren været et dejligt afbræk fra det el-
lers travle spejder- og arbejdsliv. Sådan et pusterum giver 
plads til at samle energi og finde på nye idéer og projekter 
til spejdergruppen og samtidig har det også givet lejlighed 
til at kigge lidt tilbage på et fantastisk begivenhedsrigt år 
for vores lille, men hastigt voksende, spejdergruppe. Når vi 
sådan kigger tilbage går det op for os, hvor utroligt hjælp-
somme alle vores spejderkammerater fra hele korpset har 
været til at låne os telte og grej til deltagelse på turnerin-
ger, borde og stole til vores lokaler og arrangementer, Gert 
Gronemann, der har deltaget på stifindermøder med sin 
enorme indianer-viden og alt den opbakning, vi ellers kun 
har kunnet drømme om. Der skal lyde en enorm tak til jer 
allesammen for jeres gode hjerter og hjælpende hænder!

Før vi gik på sommerferie holdt vi vores første sommerlejr 
i gruppen - og hvilken oplevelse! Selvom regnen ikke gav 
os mange pusterum, så var humøret højt hele vejen igen-
nem - og vi fik så sandelig da også sunget "Det kan øse, 
det kan pøse" et par gange. Regnen var dog ikke konstant 
og da hytten lå lige ned til Lammefjorden var vi også ude 
og bade et par gange i det noget lave vand. Ulvene brugte 
tiden på at tage en masse mærker og hjælpe til i køkke-
net og stifinderne byggede lejrpladser og gik 30 km. Det 
var enormt flot gået og både stifinder- og leder-ben var da 
også noget ømme den følgende dag. Ud over et fuldtalligt 
leder team havde vi også et uvurderlig hjælp fra forældre 
teamet bestående af Tine, Lone og Tino, der ud over at stå 
for madlavning også arrangerede kartoffeltryks opgaver 
på vores flotte sommerlejr T shirts.

Til den slags begivenheder bruger vi flittigt vores facebook 
profil ”De Gule Spejdere – Grøndal Trop” til at poste billeder 
til forældre og spejderkammerater. Derudover er vi også 
begyndt at bruge facebook til at kommunikere med for-

GRØNDAL TROP & FLOK
www.grondal-trop.dk

TEKST AF LASSE VESTER

ældrene og på prøve basis sende invitationer ud til vores 
ture. Så kig ind på vores facebook profil hvis i vil følge mere 
med i hvad vi laver i Grøndal.

I august rykker vi 10 ulve op til stifinderne og har vores årli-
ge høst-fest (nu for 2. gang) i kvarteret. Derudover deltager 
vi i september på bjergløbet arrangeret af gruppe Loke. Da 
vi ikke har storspejdere deltager vi jo ikke i LPT, men vi har 
jo et rover sjak der skal forsvare sidste års trofæ høst på 
roverturneringen.

Derudover kan vi berette, at gruppen har fået et tilskud 
fra tuborgfondet til at købe grej for, så på næste turne-
ring skulle det ikke længere være nødvendigt at låne. Dog 
modtages aflagte telte, gryder, pander og den slags stadig 
med honnør.

En aften i juni måned var der falkoneropvisning på vores 
grund. Mange børn og voksne blev underholdt af falkoner 
Frank Skaarup og hans fantastiske fugl. Spejderne stod for 
bagning af pandekager, som gæsterne syntes godt om. 
Dette arrangement var i samarbejde med Jutlander Bank.

Så kom sommerlejren. Spejderne tog til Wales. Ulve og sti-
findere tog til Thorup Hede Spejdercenter. Det var en rigtig 
god lejr, trods der indimellem var lyn og torden, solskin og 
en masse regn. Hver dag var der forskellige aktiviteter. Der 
blev rejst indgangsportaler med fine besnøringer, lavet 
bålplads, støvleknægte, stole m.m. En dag var der vandre-
tur omkring Sømosen, hvor der blev fortalt om, hvordan 
cirkusfolk og sigøjnere havde boet der for mange år siden.
Lige nu har vi travlt med at arrangere Fyske turnering, som 
i år har 25-års jubilæum.

ROLD SKOV
www.roldskovgruppe.dk

TEKST AF KIRSTEN JENSEN
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Sommerlejren i år blev afholdt på Møn, hvor vi var i to lej-
re. Ulve og stifindere sov i shelters tæt på Geocenteret 
og spejderne havde lejr sammen med Skjoldungerne lidt 
længere mod nord, dog ikke længere væk end at en haik 
kunne føre til en overnatning ved shelterpladsen:-) Der 
blev arbejdet med geo- og naturmærker samt skriver- og 
lejrmærker i løbet af ugen, som naturligvis bød på besøg 
og naturvejledning på Geocenteret.

Hjemme havde vi aktiviteter til Fløng Byfest i juni, hvor 
mange børn bagte pandekager, kørte i spejderkarrusel og 
prøvede bueskydning mm. Vi sluttede af ved spejderhyt-
ten med helstegt pattegris. Over sommeren har fædre-
gruppen arbejdet på at få isoleret og hævet gulvet i vores 
lade, så vi på sigt kan bruge laden til både opbevaring og 
spejderaktiviteter.

I september er vi arrangører af Bjergløbet med Skjoldun-
gerne og Grøndal, som vi afholder ved vores nye spejder-
hytte på Magnoliavej. Om søndagen er der planer om en 
rask vandring til Hedeland og Brandhøjbanen, hvor gode 
mennesker driver et minijernbaneanlæg og Loke står for 
salg af fornødenheder. Spejderne arbejder på LPTén, en 
håndfuld ledere drager afsted til årets WFIS workshop i 
starten af oktober og efteråret sluttes af med en fælles 
Loketur til Egegården i Hvalsø.

Efteråret byder på mange spejderaktiviteter - nyd det!

GRUPPE LOKE
www.gruppeloke.dk

TEKST AF HELLE MARIE VESTERLØKKE

En sluttet skare på 6 ulve, 2 spejdere og 1 stifinder deltog i 
år på troppens sommerlejr i Gurre. Vi havde lånt Ravnetrop-
pens fantastiske hytte, Ellebomshus, til en uge med masser 
af dejlige oplevelser. Vi drog afsted søndag morgen, hvor ul-
vene fik bygget et lille fint overdække til at spise under. Det 
skulle senere vise sig at være en god investering af vor tid, 
da det blev en jævn regnfuld uge! Men vi tager jo vanskelig-
heder med godt humør, så det kunne ikke kue os. Tropsspej-
derne fik sovet i deres nye patruljetelt for første gang, samt 
bygget bl.a. et fint køkkenbord. 

Hver morgen skulle spejderne selvfølgelig også lave mad til 
madbedømmelse. Da de ikke havde andre end dem selv at 
dyste imod, kæmpede de for retten til at sove længere den 
efterfølgende morgen, som følge af et godt resultat! Det så 
overordnet fint ud, og ikke alle dage startede tidligt …

Poul fik også skåret troppens første træfigur. En ræv var der 
her tale om, som selvfølgelig skulle have navnet Fox. Den 
pryder nu stolt vores bålhytte. Nu ser vi frem til et spæn-
dende efterår, især for spejderne, som får gensyn med deres 
spejderkammerater på LPT.

KONG HARDEKNUD
www.konghardeknudtrop.dk

TEKST AF RASMUS MØLLER BECH

Grib Skov har haft en fantastisk sommer. Ulve og stifindere 
har været på sommerlejr i Højby – hele 37 ulve var afsted 
på lejr. Det var nogle gode dage med sommervejr, aktivite-
ter, leg og udflugt til Orø.

Spejdere, pionerer og tropsledelsen var på den store ud-
landstur til Canada. Vi havde været så heldige at få kontakt 
til WFIS Canada via Margon, og den Cannadiske leder Ric 
sørgede for at vi fik 16 uforglemmelige dage i Canada. Det 
er vidunderligt at opleve samhørigheden i spejderarbejdet 
på tværs af landegrænser.

Nu ser vi frem mod sensommerens og efterårets aktivite-
ter. Først skal vi for femogtyvende år have vores konditori 
på Hillerød Kræmmermarked, hvor der skal langes 5.000 
kopper kaffe, lagkager, skærekager og meget mere over 
disken. Dernæst følger oprykningen. Efter nogle magre år, 

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

TEKST AF STINUS ANDERSEN

bliver der nu fyldt helt op hos ulve og stifindere, så troppen 
igen om et par år kan vokse sig større.

Som noget helt nyt er der startet en ny roverklan i Grib Skov 
Trop. 22 rovere har taget initiativ til at starte en ny roverklan 
med ”ulve” Torben i spidsen som klanleder. Roverklanens 
primære fokus er Grib Skov Trop og at lave spændende 
spejderaktiviteter for spejdere over 25 år. Vi har også sta-
dig Klokkekilde Roverklan, som driver hytterne for de andre 
nordsjællandske grupper og nu med stor energi arbejder på 
at opbygge Kong Hardeknud Trop.

Det er en spændende tid i Grib Skov Trop og mod alle kom-
munens statistikker, så oplever vi en stor tilgang af børne-
familier til Nødebo, så vi kan se frem til mange nye spejdere 
og en Grib Skov Trop fuld af energi og nye initiativer.
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Hjemme i Gruppen er den forgangne tid gået med de løse en-
der i hyttebyggeriet, afholdelse af ulveturnering, afholdelse 
af pionertræf, og generelt gøre status på hvad vi har, hvad vi 
mangler, og hvad vi kan gøre fremadrettet. Det vil vi arbejde 
videre med den næste tid også. Det glæder os at vi i dén 
forbindelse oplever en stigende hjælperinteresse fra foræl-
dresiden, uden hvilke bl.a. ulveturneringen aldrig havde kun-
net lykkedes, og bedømt ud fra tilbagemeldingerne fra jer, i 
de andre grupper, så må man sige at turneringen lykkedes.

Henover vinteren vil vi afholde træklatreinstruktørkursus ved 
os også, med et ganske rutineret og dygtigt sjak af instruk-
tører. Vi håber naturligvis at kurset bliver fuldt booket af gule 
spejdere, men kurset er også lagt ud til andre korps og end-
da uden for spejdersammenhænge også.

Målet for os er ikke at sende alle kursister til eksamen, må-
let for os er at skabe en pulje af gode dygtige klatrefolk, vi 
i fremtiden vil kunne trække på ifm. arrangementer i korp-
set. F.eks. korpslejre og wagadugo, hvor klatreaktiviteter ikke 
er unormalt. Flere kompetente folk giver bedre muligheder 
uden at trække for store veksler på enkeltpersoner, så meld 
jer til, det bliver skægt, og der ér brug for jer.

FRIE FUGLE
www.frie-fugle.dk

TEKST AF DENNIS WIECHERT

Hos Ravnetroppen fik vi i januar byggetilladelse til vores bål-
hytte, som vi så skulle bygge her i foråret og stå klar her til 
sommerferien. Vi har nu indviet bålhytten og børnene synes 
den er fantastisk.

Vinteren og foråret har vi også brugt på at træne og gøre 
klar til den årlige stifinderturnering, og vi tog af sted, med 
rejst pande, og vi havde en rigtig god stifinder turnering. Vi 
fik meget læring med hjem i rygsækken.

Det var også her i sommer, vi skulle have besøg af vores 
spejdervenner fra Troop 155, Florida, USA. De kom og var 
her i 12 dage, hvor vi byggede lejr nogle dage, så har vi 
været ude at se noget dansk kultur. Vi besøgte bla. Fri-
landsmuseet, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Roskilde 
Domkirke, København, Tivoli, Kronborg, Frederiksborg slot 
og Fredensborg slot. Undervejs besøgte vi Frederiksborg 
trops hytte under kyndig rundvisning af Mark og Senere 
kørte vi til Bassebjerg og der blev vi vist rundt Ole Lum-
holdt og tusind tak for Jeres tid begge to. Den ene dag 
lavede vi, I samarbejde med Niklas og Pernille plankelaks 
og det gik rent hjem. Der blev også lavet højtbelagt smøre-
brød, rødgrød med fløde og det skulle de så sige, mens de 
spiste det. Det havde vi meget sjov med. Vejret bød sig i 
perioden fra den bedste side og det måtte man jo udnytte, 
så en eftermiddag måtte vi køre til vores "Miami beach" 
nemlig Hornbæk strand, men de synes vandet var koldt, 
men de var i vandet. Vi skulle hilse fra alle de Amerikanske 
deltagere og sige tak for alt det vi har lavet for dem.

Vi har startet sæsonen i år, med at have en ulve gren, en 
stifindergren og 2 drenge som er spejdere.

RAVNETROPPEN
www.ravnetroppen.dk

TEKST AF CLAUS & ANJA

 

 

 

 

 I         løbet af 12 års Wagadugoløb, har ikke mindre  
 end 57 patruljer været i dyst. Ørne, Fugl Phø- 
 nix har som eneste patrulje deltaget i samtlige 

løb, men flere andre har deltaget op mod 10 gan-
ge. Mange patruljer forsøger hvert år at overgå pa-
truljens historiske placeringer – måske rettes også 
en skelen til andre patruljers bedrifter. For ikke at 
udelukke de, der ikke var med de første år, har vi 

lavet en pointsum for den enkelte patruljes 10 bed-
ste placeringer. I kan nu i hver patrulje se, hvorvidt 
I fremover kan øge denne pointsum.

For at kunne sammenligne enkelte års ulige 
pointsum, har årets vinder fået 10 point, nr. 2 har 
fået 8 og øvrige har fået mellem 7 og 1 point af-
hængigt af patruljens pointsum i forhold til årets 
vinder.

Wagadugoløb 
– patruljens 10 bedste placeringer

Wagadugoløb – patruljens 10 bedste placeringer 

I løbet af 12 års Wagadugoløb, har ikke mindre end 57 patruljer været i dyst. Ørne, Fugl Phønix har 
som eneste patrulje deltaget i samtlige løb, men flere andre har deltaget op mod 10 gange. Mange 
patruljer forsøger hvert år at overgå patruljens historiske placeringer – måske rettes også en skelen 
til andre patruljers bedrifter. For ikke at udelukke de, der ikke var med de første år, har vi lavet en 
pointsum for den enkelte patruljes 10 bedste placeringer. I kan nu i hver patrulje se, hvorvidt I 
fremover kan øge denne pointsum.   

For at kunne sammenligne enkelte års ulige pointsum, har årets vinder fået 10 point, nr. 2 har fået 8 
og øvrige har fået mellem 7 og 1 point afhængigt af patruljens pointsum i forhold til årets vinder.  

 

Løbe
nr Patrulje Trop nr. point 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1016
1 Bæver Grib Skov Trop 2 58 10 5 7 8 4 10 4 6 4
2 Ræven Rold Skov 8 44 8 8 10 5 4 3 4 2
3 Ørne Fugl Phønix 4 49 7 5 3 4 3 5 7 3 6 2 3 6
4 Høge 1. Næstved Trop 17 19 6 7 2 2 2
5 Hjorte Grib Skov Trop 1 67 5 3 6 5 10 8 10 8 5 7
6 Mår Grib Skov Trop 2 58 4 3 8 6 6 8 10 5 5 3 2
7 Egern Grib Skov Trop 5 46 3 6 7 8 6 6 4 2 4
8 Grævlinge Grib Skov Trop 5 46 3 3 7 6 6 6 5 3 5 2
9 Hjorte Ridder Ebbe Trop 20 12 3 3 3 3
10 Havørnen Kong Volmer, DDS 34 3 3
11 Ternen Kong Volmer, DDS 34 3 3
12 Los Skjoldungerne 34 3 3
13 Ræve Grib Skov Trop 12 39 10 6 10 7 1 5
14 Delfinen Kong Volmer, DDS 28 5 5
15 Humlebier Folehave Gr., DDS 30 4 4
16 Hajen Kong Volmer, DDS 34 3 3
17 Kong Roar Holbo Gruppe, DDS 34 3 3
18 Ugler Frederiksborg Trop 10 40 3 4 6 3 8 5 4 3 4
19 Vaskebjørn Skjoldungerne 20 12 3 3 2 2 2
20 Ørne Bobbarækus 22 10 7 3
21 Bæver Jens Langkniv 9 41 5 7 7 6 4 6 6
22 Egern Gruppe Loke 34 3 3
23 Egern 1. Næstved Trop 16 21 3 10 3 3 2
24 Ræve Jens Langkniv 7 45 6 4 6 6 6 6 5 6
25 Olebanden Folehaven, DDS 28 5 5
26 Ørne Megalipperne KFUM 53 1 1
27 Vandrefalke Frie Fugle 19 15 1 3 3 3 1 2 2
28 Flagremus 1. Næstved Trop 14 25 7 3 7 4 4
29 Odder Frederiksborg Trop 12 39 3 6 3 4 10 8 5
30 Kejserørne KFUM 53 1 1
31 Vildsvin Grib Skov Trop 10 40 6 3 7 6 10 8
32 Vikingerne Frederikssund KFUM 34 3 3
33 Vædder Kong Valdemar 15 23 6 8 6 3
34 Ilder Grib Skov Trop 24 9 3 6
35 Hare Frederiksborg Trop 24 9 3 4 2
36 Birkebeinerne Frederikssund KFUM 26 8 3 3 2
37 1. Klampenborg DDS 34 3 3
38 Rungsted sp DDS 53 1 1
39 K.vogterne DDS 34 3 3
40 Hermelinen Rold Skov 18 16 3 2 5 6
41 Hellerup DDS 53 1 1
42 Bison Bobbarækus 27 6 2 2 2
43 Rådyrene Ridder Ebbe Trop 44 2 2
44 Ugler Fugl Phønix 44 2 2
45 Bæver 1. Næstved Trop 44 2 2
46 Falke Fugl Phønix 44 2 2
47 Dannerne Frederikssund KFUM 30 4 2 2
48 Patruljen Lorenz Tuxsen, DDS 53 1 1
49 Gøgen Robin Hood 34 3 3
50 Rådyrene Erik Klipping 30 4 2 2
51 Vibrator 1. Klampenborg, DDS 44 2 2
52 Ulve Gruppe Loke 30 4 2 2
53 Stenfolket Frederikssund KFUM 44 2 2
54 Falke 1. Næstved Trop 22 10 10
55 Isbjørne Kong Hardeknud 44 2 2
56 The dark Phønix 1. Klampenborg, DDS 44 2 2
57 Lynet Maribospejderne, DDS 44 2 2

10 bedste placeringer
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20 km
Laura   Frie Fugle

Batcha   Grøndal Trop

Kalanag   Grøndal Trop

Sahi /  Grøndal Trop

Tomai  Grøndal Trop

Rusa   Grøndal Trop

Karait   Grøndal Trop

Sheeta   Grøndal Trop

Alberte C.   Frederiksborg 

Maria G. S.  Frederiksborg

Luca Emil K. Frederiksborg   

Karla Sofie W. Frederiksborg

Lærke Nadal   Frederiksborg

Lærke Isa L. J. Frederiksborg 

Sophia M. K.  Frederiksborg

Laura F. Olsen Frederiksborg

Simon H. Frederiksborg

Martin Hansen Fugl Phønix

Jakob Esmann  Fugl Phønix

Bekko  1. Næstved

Sheeta   1. Næstved

Rama   1. Næstved

Jacala   1. Næstved

Kamya  1. Næstved

Chui   1. Næstved

Chua  1. Næstved

Toomai  1. Næstved

Adrian Perrie Grib Skov

Anna Plum Grib Skov

Tilde Garth Grib Skov

Mona Trolle Grib Skov

30 km
Ikki   Grøndal Trop

Chikai   Grøndal Trop

Sika   Grøndal Trop

Chill   Grøndal Trop

Ferao   Grøndal Trop

Mysa  Grøndal Trop

Oliver   Frie Fugle

Tobias   Frie Fugle

Line   Frie Fugle

Mads   Frie Fugle

John John   Frie Fugle

Michael   Frie Fugle

Flemming   Frie Fugle

Jakob   Fugl Phønix

Martin  Fugl Phønix

Daniel  Fugl Phønix

Nicklas   Fugl Phønix

Sofie  Fugl Phønix

Noah  Fugl Phønix

Axel  Fugl Phønix

Haakon  Fugl Phønix

Mogens  Fugl Phønix

Michael H.   Fugl Phønix

Sove ude 365
Majbrit   Bobbarækus Trop


