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Kære spejder  

Så kan i godt gøre jer klar og 

pakke ryksækken, det er ved at 

være tid til årets Lands Patrulje 

Turnering. 

Det vil derfor glæde os meget at 

se dig og din patrulje til årets 

største dyst.  

Turneringen finder i år sted på 

Fyn, ved/omkring vores spejder 

hytte, hvor vi har planlagt en 

turnering lidt udover det 

sædvanlige, ganske som i gamle 

dage.  

Så tilmeld dig allerede nu til din 

tropsleder, inden 12. september 

2019 

Patruljen tilmeldes samlet 

gennem din tropsleder der 

ligeledes sørger for en samlet 

betaling af deltagergebyret- 

Samlet tilmelding sker på 
friefugle@friefugle-gulspejder.dk 

Vi glæder os til at se jer til fire 

dage med alt det bedste 

spejderliv byder på.  

Vel mødt! Frie Fugle 

 

  

 

 

 

Foropgave:  

Hvert medlem i patruljen skal 

fremstille et stk. uniforms holder 

Se beskrivelse. 

Hemmelig opgave:  

Til Hemmelig opgave skal hver 

patrulje medbringe værktøj til 

træarbejde som stemmejern og 

sandpapir 

 

Heik:  

Sædvanlig grej som 

kop/drikkedunk, skriveredskaber, 

papir til heik rapport.  

Patrulje kasser (Se lederbrev) 

 

O-løb:  

Løbetøj/sko og et kompas pr. 

patrulje  

 

Forhindringsbane:  

Tøj må blive beskidt og må gå i 

stykker.  

 

Lejrbål underholdning:  

Tema: Som i de gode gamle dage.  

Praktisk 
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Lørdag  
11.30. Velkomst v. farmen  
11.45 Afgang Heik  
12.30 Frokost  
13.00 Heik  
18.00 Ankomst 
Lejrplads  
18.30 Aftensmad   
19.30 Flagparade  
19.45 Start Lejrsport  
24.00 Ro i lejren.  
 
Søndag 
07.00 Vækning 
07.10 Madudlevering  
07.20 Morgendyst  
08.20 Up to standart  
09.00 Flagparade  
09.15 Lejrsport fortsætter  
12.00 Frokost  
12.30 Lejrsport fortsætter  
16.00 Madudlevering  
18-19 Madbedømmelse  
21.00 Nat O-løb  
24.00 Ro i Lejren  

 
 
 
 
 

 
Mandag: 
07.00 Vækning  
07.10 Madudlevering  
07.20 Morgendyst  
08.20 Up to standart  
09.00 Flagparade  
09.15 Dags O-løb  
12.30 Frokost  
13.00 Hemmelig opgave  
15.00 Tovtrækning  
16.30 Madudlevering  
18-19 Mad bedømmelse  
21.00 Lejrbål  
24.00 Ro i lejren.  
 
Tirsdag:  
07.00 Vækning  
07.10 Madudlevering  
07.20 Morgendyst   
08.20 Up to standart  
09.00 Flagparade  
09.15 Lejr nedbrydning  
09.15 Forhindringsbane  
12.00. Up to standart  
12.30 Frokost  
13.00 Flagparade og Præmie-
overrækkelse  
 
 

Program 
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Foropgave Lpt 2019: 

 

Som i de gode gamle dage, når 

spejdere drog på tur og kom frem 

til deres destination, var det altid 

rart at have et sted at hænge sin 

uniform inden man skulle i seng 

Derfor skal i som foropgave til 

dette års Turnering fremstille en 

uniformsholder/bøjle til hver af 

jeres patruljemedlemmers 

uniformer.   

Holderen/bøjlen må laves i 

valgfrie materialer. Der er meget 

brede rammer for udformningen, 

og vi vedlægger noget 

billedmateriale til inspiration. 

Foropgave skal benyttes på 

lejrpladsen og vil blive bedømt 

fortløbende på lejren på 

udseende, funktionalitet samt 

håndværksmæssige kvaliteter. 
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