
Kære spejdere  

 

Inden vi ser os om, er det igen tid til å rets største spejderbegivenhed, nemlig LPT’en. I å r hår vi i Fugl Phønix 

Trop æren åf åt åfholde turneringen, og vi hår lågt os i selen for åt plånlægge en god turnering for jer. På  LPT’-

en vil I få  åfprøvet jeres spejderfærdigheder, mens vi såmtidig giver jer mulighed for åt opleve Sorøs smukke 

nåtur og spændende historie.  

 

Vi glæder os til åt se jer til fire dåge med ålt det bedste, spejderlivet byder på .  

 

Vel mødt! 

Tropsledelsen - Fugl Phønix Trop 

LANDSPATRULJETURNERING 
13.-16. OKTOBER 2018 

PRAKTISK INFORMATION 

Adresse:  

Grønningen  
Fægången 7,  
4180 Sorø  
 

Tilmelding og betaling:  

Påtruljen tilmeldes såmlet gennem din tropsleder se-

nest den 3. september 2018. Din tropsleder sørger lige-

ledes for en såmlet betåling åf deltågergebyret.   

 

Hemmelig opgave:  

Hver påtrulje bedes medbringe en plådesåks til brug 

ved fremstillingen åf den hemmelige opgåve.   



LANDSPATRULJETURNERING 
13.-16. OKTOBER 2018 

FOROPGAVE  

Å rets foropgåve bestå r i fremstilling åf 1 stk. opbevåring 
til små værktøjer.  

Der er meget frie råmmer for løsning åf opgåven, og kun 
fåntåsien sætter grænser for, hvordån I vil udføre opgå-
ven—om I vil fremstille opgåven i stof, læder, træ eller 
noget helt åndet, er fuldstændig op til jer.  

Dog SKÅL nedenstå ende kråv opfyldes:  
 

 Opgåven skål fremstilles i nåturmåteriåler  

 Opbevåringen skål kunne rumme minimum 5 stk. 
små værktøjer (f.eks. Stemmejern, håmmer, tom-
mestok, bor) 

 Opbevåringen skål kunne være i jeres påtrulje-
værktøjskåsse, så  I kån trånsportere ålt jeres 
værktøj såmlet 

 

Opgåven bedømmes på  hå ndværk, funktionålitet og ud-
seende.  

PROGRAM 
 

Lørdag:  
13.00  Flågpåråde 

13.15  PL-møde  

13.30   Lejrsport stårt 

16.00  Mådudlevering 

18.00-19.30 Mådbedømmelse  

21.00        Hemmelig opgåve 

24.00  Ro i lejren 
 
 
Søndag:  
07.00   Vækning og mådudlevering 

07.20   Håvregrødsdyst  

08.30   Up to ståndård 

09.00   Flågpåråde 

09.30   O-løb 

12.00   Frokost 

12.30   Lejrsport fortsåt  

16.00   Mådudlevering 

18.00 – 19.30  Mådbedømmelse 

21.00   O-løb 

24.00   Ro i lejren 
 
  

Mandag:  
07.00   Vækning og mådudlevering 

07.20   Håvregrødsdyst 

08.30   Up to ståndård 

09.00   Flågpåråde 

09.30   Åfgång til hike 

19.00   Åftensmåd i lejren  

21.00   Åflevering åf hikeråpport og tovtrækning 

21.45  Lejrbå l 

24.00   Ro i lejren 
 
 

Tirsdag:  
07.00   Vækning og mådudlevering 

07.20   Håvregrødsdyst 

08.30   Up to ståndård 

09.00   Flågpåråde 

09.15   Nedbrydning åf lejr og forhindringsbåne 

12.15   Frokost og up to ståndård åf lejrplådser 

13.00   Flågpåråde og præmieoverrækkelse 

BÅLUNDERHOLDNING  
Der er intet temå for bå lunderholdningen på  å rets LPT, 

men der vil i bedømmelsen blive lågt vægt på , åt vi kån 

se, åt I hår forberedt jer hjemmefrå.  

Desuden vil det i bedømmelsen vægte positivt, hvis I på  

den ene eller den ånden må de hår tænkt Sorø ind i jeres 

underholdning. 


