INDBYDELSE TIL
LANDSPATRULJETURNERING 2007
d. 13-16. oktober 2007
ved ”Amagerhuset” på Falster

LPT 2007
1. Næstved Trop inviterer hermed alle landets patruljer til Landspatruljeturnering 2007.
Turneringen finder sted fra lørdag d. 13/10-07 klokken 13.00 til tirsdag d. 16/10-07 klokken
13.45. Igen i år vil turneringen være spækket med udfordringer i disipliner som lejersport, o-løb,
heik og madlavning over bål osv. og alt dette vil finde sted ved spejderhytten ”Amagerhuset” på
Falster.
Husk at medbringe jeres opdaterede dagbøger og foropgaven, som er beskrevet på bagsiden.
Derudover skal i selvfølgelig huske vandrepræmier og at forberede lejrbålsunderholdning.

Amagerhuset
"Ude på Amager" - sådan udtrykte
de mere velbjergede gårdejere i
Eskildstrup og Sørup deres lidt
nedvurderende holdning til de
mindre gårde og husmandssteder,
der oprettedes helt i krogen ved
Ovstrup Skov. Ikke desto mindre vil
en af disse gamle husmandssteder
kaldet Amagerhuset danne rammen
om dette års LPT.
Amagerhuset ligger på Sørupvej 24,
4863 Eskildstrup, og findes ved at
køre ad sørupvej fra Eskildstrup.
Hytten ligger på første sidevej til
højre efter Sørup.
Vi glæder os til at se jer alle til nogle dejlige efterårsdage på Falster, spækket med spejderaktiviteter i høj klasse.
Med Gul Spejderhilsen
Lejrledelsen

Henrik Andersen & Dennis Christensen
1. Næstved Trop og Flok

Lejrbålsunderholdning
Traditionen tro dystes også om den røde sko for bedste lejrbålsunderholdning, men for at gøre det lidt
anderledes i år skal der i underholdningen indgå følgende: 5 meter sisal (3 slået), en drage, to dværge, en
sørøver, to grydelåg og en klemme.
Tilmelding kan ske patruljevis SENEST D. 30. september enten ved at sende nedenstående blanket til Dennis
Christensen Maglekildevej 16, 2th, DK-1853 Frederiksberg C eller ved at sende en e-mail til
dennischr@myinternet.dk med de samme oplysninger. Prisen for deltagelse er 400 kr/spejder og bedes betalt ved
ankomst.

!----------------------------------------------------------------------------------------------------Paruljenavn: __________________, Gruppe: ______________________ tilmelder sig med _______ spejdere til

landspatruljeturnering 2007

Program
Lørdag d. 13/10-07
13.00
13.15
16.00
17.00
18.30-19.30
21.30-01.00
01.15

Åbningsparade
Start lejrsport
PL/PA møde
Mad udlevering
Madbedømmelse
Nat O-løb
Ro i lejren

Patruljelejrbål

Søndag d. 14/10-07
07.15
07.30
08.30
08.45
09.00
10.00-13.00
11.30
13.00-17.00
17.00
18.30-19.30
20.00
21.00
00.00

Mandag d. 15/10-07
07.00
Morgenvækning
07.15
Mad udlevering
07.30
Havregrødsdyst
08.30
Up-to-standard
08.45
Morgen parade
09.00-10.00
Afgang hike
16.00-17.00 Hjemkomst hike
17.00
Mad udlevering
18.30-19.30 Madbedømmelse
20.30
Lejrbål
00.00
Ro i lejren

Lejrbålsunderholdning

Mad udlevering
Havregrødsdyst
Up-to-standard
Morgen parade
Lejrsport fortsat
Pionér opgave
Mad udlevering
Dag O-løb
Mad udlevering
Madbedømmelse
Hemmelig opgave
Patruljelejrbål
Ro i lejren

Hike

Tirsdag d. 16/10-07
07.00
07.15
07.30
08.30
08.45
09.00
10.00-12.00
11.30
11.45
12.30
13.00
13.30

Morgenvækning
Mad udlevering
Havregrødsdyst
Up-to-standard
Morgen parade
Nedbrydning af lejr
Forhindringsløb
Up-to-standard af lejrpladser
Tovtrækning
Frokost
Afslutningsparade
Tak for i år – flaget hales

Foropgave

Point

Som foropgave fremstilles en model af lejrpladsen som i kunne
tænke jer at bygge den. Størrelsesforholdet skal være 1:20 og der
skal tages højde for de materialer der er tilstede ifølge de for LPT
gældende regler.

100

25
25
12,5
12,5
12,5
12,5
25
25

Præmier

Område og bedømmelses kriterier
100Køkken og spisebord med 50 point til hver:
Bedømmes ud fra: funktionalitet, håndværkskvalitet (besnøringer) og konstruktion. Højder for
arbejdsbord, spisebord og siddepladser skal passe
til patruljen. Overdækningen skal være med grønne presenninger eller lærreds dug. Overdækning
skal ikke ligne et hus og det overdrevne brug af
presenninger skal undgås.
Bålplads: Skal minimum måle 1 x 1 m og maksimum 1,5 x 1,5 m. Skal have rette vinkler, fastgørelse af bålbeskyttere mv.
Huggeplads: Huggeblokkens størrelse og højde,
stabilitet, afskærmning og arbejdsplads omkring
blokken.
Brændeskjul: Tørt (evt. presenning eller sejldug),
der skal være plads til brændet (optændingskvas,
pindebrænde og flækket brænde).
Skraldespand og fedtfælde: Skraldespanden må
gerne være hævet, udførelsen af stativet, evt. låg.
Fedtfælden, dybde ca. 75 cm, sten i bunden, rist
og afmærkning.
Telt: Skal stå lige, ordentligt spændt op, inden for
indhegningen.
Indretning af lejrpladsen: 10 x 10 m, fornuftige
arbejdsgange, placering af fedtfælde og græstørv.
Indgangsportal og indhegning: Indgangsportalen
skal have en tilpas størrelse, indhegningen skal være en tydelig markering af lejrpladsen og snorene
må ikke være slappe.
Ekstra arbejder: Vurderes bla. ud fra den
medgåede tid til at arbejdet, samt funktionalitet.

Pointfordeling

Der gives sølvplade til følgende:
! Bedste Patrulje (+vildsvinetand)
! Hike (+lille sværd)
! Lejrsport
! Samlet O-løb
! Turn-Out
Der gives læderlap for 1. plads i følgende:
! Dagbog
! Foropgave
! Up-To-Standard
! Madlavning
! Forhindringsbane
! Lejrbålsunderholdning
Der gives læder lap for 2. plads i følgende:
! Næst bedste patrulje
! Hike
! Lejrsport
! Samlet O-Løb (der gives sølvplads hvis der er
mere end 10 patruljer)
! Turn-Out

Lejrsport:
Orienteringsløb:
Hike
Turn-Out
Foropgave
Up to standard
Mad
Hemmelig opgave etc.
Lejrbålsunderholdning
Ekstra opgaver
Forhindringsbane
Dagbog

Der gives Rævehale og sølvplade til bedste trop
Der gives læderlap til bedste trop i tovtrækning
Vandrepræmier:
! Bedste patrulje:
Sværd
! Hike:
Dolk
! Turn-Out:
Klaverbænk
! Lejrbålsunderholdning:
Den røde sko
! Madlavning:
Gammel gryde

De Gule Spejdere i Danmark
1. Næstved Trop & Flok

250 point
150 point
200 point
50 point
50 point
50 point
50 point
50 point
30 point
40 point
30 point
50 point

