
 

 

 
  

Kære tropsspejdere, 
 

Det er atter blevet tid til at få klargjort telte og patruljekasser, for 
årets lands patrulje turnering er lige om hjørnet! 

 
Frederiksborg Trop indbyder i år til 4 dage i ægte spejderånd med 

spejderkammerater, sjov og venskabelig dyst. 
 

Lands Patrulje Turneringen vil finde sted i det Nordsjællandske, mere 
præcist på den udsøgte naturplads Baunetgården hos FDF Alsønderup 

i udkanten af Hillerød. 
 

Få samlet patruljen og set kryds i kalenderen! 

d. 15-18 oktober 
Pris: 425 kr. 

 
Turneringen starter lørdag d. 15/10 kl. 13.00 og  

slutter tirsdag d. 18/10 kl. 13.45 på Baunetgården, 
Baunevej 16, 3400 Hillerød 

 

Seneste tilmeldingsfrist er d. 25/9 
 

Husk vandrepræmier 
 

Vel mødt, 
Frederiksborg Trop 

 



 

 

 
  HIKE 

I løbet af turneringen skal I på overnatningshike. Dertil skal I 
medbringe en dagbog, hikebog eller tilsvarende som I kan 
skrive hike rapport i samt en presenning i passende størrelse 
til patruljens bivuak. 
 
FOROPGAVE 
Hver patrulje skal lave en springform. Det eneste krav er at 
formen skal have en diameter på 20-22cm og en højde på 
minimum 7cm. Hvordan I vælger at konstruere den er en åben 
opgave, og tegningen er derfor blot en inspiration. Der lægges 
vægt på funktionalitet, håndværk og hjemmelavede 
lukkemekanismer. Tænk også over at jeres materialer skal 
være velegnede til madlavning. 
 
 

Lørdag 
13.00 - Åbningsparade 
13.15 - Start lejrsport 
14.30 - PL/PA møde 
15.30 - Hemmelig opgaver 
16.30 - Madudlevering  
18.00-19.45 - Madbedømmelse  
20.00 - Fortsat lejrsport  
24.00 - Ro i lejren  
Søndag 
7.00 - Vækning/madudlev.  
7.15 - Havregrødsdyst  
8.30 - Up to standard  
9.00 - Morgenparade  
9.15 - Lejrsport forts.  
12.15 - Frokost  
13.00 - Afgang hike  
17.00 - Ank. hikeplads  
17.30-18.30 - Aftensmad  
19.00 - Lejrbål  
20.30 - Nat o-løb 
24.00 - Ro i lejren  
 

Mandag 
7.00 - Vækning/madudlev.  
7.15 - Havregrødsdyst  
8.30 - Morgenparade  
8.45 - Up to standard 
9.30 - Senest afgang hike.  
13.00 - Hjemkomst / frokost  
13.30 - Dags o-løb  
16.30 - Madudlevering 
18.00 - 19.45 Madbedømmelse 
20.00 - Afl. af hikerapport  
20.15 - Tovtrækning 
24.00 - Ro i lejren  
Tirsdag 
7.00 - Vækning/madudlev.  
7.15 - Havregrødsdyst  
8.30 - Up to standard  
9.00 - Morgenparade  
9.15 - Lejrnedbrydning  
9.30 - Forhindringsbane  
12.00 - Up to standard  
12.30 - Frokost  
13.00 - Afslutningsparade  
13.45 - Flaget hales 

PROGRAM 
 

Der er ingen krav til lejrbålsunderholdning 
i år. 



 

 

 


