
25-27. maj 2006 

Højby



SØENS GULD 
Turneringens historie: 

….. den gamle høvding TONKAWA anmoder alle stammer til at stille ved hans rådsild - torsdag d. 

25 maj - til rådslagning da følgende er sket: 

De hvide mænd er i stadig stigende tal ankommet til indianernes jagtmarker, hvilket har medført 

store tab i vildt bestanden. 

Fundet af det gule metal på jagtmarkerne har yderligere forværret situationen, og flere gamle 

bopladser er truet. 

Den hvide mand har medbragt sit ildvand, og flere unge krigere er lokket i fordærv. 

Flere episoder har medført vold og kampe, og et stort guldfund ved den store sø, har bragt horder af 

hvide pelsjægere ind i området. Det hvide folks beredne politi ”rødjakkerne” står magtesløse over 

for de begærlige pelsjægeres tørst efter guld. 

Tonkawas medicinmand forudser at stammerne må forlade jagtmarkerne, hvis ikke alle stammer 

står sammen - og får den hvide mand til at forlade området. 

Tonkawas krigshøvding vil træne alle unge krigere i indianerfærdigheder og sport, og Tonkawa vil 

hædre de bedste.

FOROPGAVE:
Tonkawas medicinmand har fundet en modgift mod 

den hvide mands ildvand. Denne hemmelige opskrift 

skal alle kobler blande og varme over bål.  For at sikre 

at medicinen opvarmes korrekt, er det nødvendigt at 

anvende et grydestativ som vist på tegningen. 

Grydetativet skal være sammenfoldeligt. 

Længde 180 cm til samling af de 3 pinde. 

Grydekrog udskæres i træ. 

Under samlingen af de 3 pinde isættes jernring hvor 

flettet lædersnøre kan glide. 

Der etableres en form for låsemekaniske på en af 

pindene, således at man kan flytte gryden i højden, og 

dermed regulere varmen til medicinen. 

Tokawa forventer at grydestativerne er dekoreret. 

Praktiske oplysninger: 

Turneringen arrangeres af Frederiksborg Trop og 

Ridder Ebbe Trop. 

Turneringspladsen adresse er Nygårdsvej 29 A, 4573 Højby. 

Der er skilte fra Kirkeåsvej. Der er 5 min. gang fra stationen til pladsen. 

Vi kan afhente grej på stationen - ring til Birgit & Jan på tlf. 59305617 el. 25723617. 

Turneringen koster kr. 250,- pr. deltager.  Der skrives tilskudsberettiget kvittering på det fulde beløb 

på selve lejren. 

Tilmelding skal være os i hænde senest d. 1. maj med angivelse af ledere og kobbelnavne til 

turneringsleder Poul Wilcke info@frederiksborgkoekkenet.dk, sammen med betaling til kasserer 

Bente Juul Jensen - sparTrelleborg konto 0570 0000 526835. 



Program:

Torsdag d. 25 maj 

Kl.  1100      Seneste ankomst til lejrpladsen. 

Kl.  1140      Flaghejsning og velkomst. 

Kl.  1200      Opstilling af tipier og skift til indianerudstyr. 

Kl.  1300      Samling ved Tonkawas boplads. 

a. Præsentation af Tonkawas medicinmand og krigshøvding. 

b. Hver stamme præsentere sig selv og sine krigere. 

c. Foropgaver afleveres. 

Kl.  1340      Indretning af anviste lejrpladser frem til kl. 2000. 

a. Indgangsportal og indhegning af kobbelplads. 

b. Bålplads.

c. Brændeskjul.

d. Huggeblok og indhegning. 

e. Ovn.

Kl.  1730      Madudlevering kobbelvis. 

Kl.  2000      Medicinmanden kalder til lejrbål. 

Kl.  2130      Brød og te. 

Kl.  2200      Indkaldelse af alle krigere til Tonkawas rådsild. 

Kl.  2240      Ro i lejren. 

Fredag d. 26 maj 

Kl.  0700      Vækning. 

Kl.  0710      Start på brødbagning og spisning af morgenmad. 

Kl.  0800      Lejrinspektion.

Kl.  0830      Flaghejsning. 

Kl.  0850      Vi samles ved Tonkawas ild omklædt i indianerudstyr. 

Kl.  0910      Start på den store snigningsøvelse. 

Kl.  1130      Udlevering af frokost - stammevis. 

Kl.  1230      Indianervandring i skoven og langs søen med 8 poster. 

Kl.  1700      Ankomst lejrplads og udlevering af aftensmad kobbelvis. 

Kl.  1830      Travoy løb. 

Kl.  1930      Lejrbål med underholdning fra de enkelte stammer. 

Kl.  2130      Samling ved tonkawas ild. 

Kl.  2240      Ro i lejren. 

Lørdag d. 27 maj 

Kl.  0700      Vækning. 

Kl.  0710      Start på brødbagning og spisning af morgenmad. 

Kl.  0800      Lejrinspektion. 

Kl.  0830      Flaghejsning. 

Kl.  0900      Udlevering af hemmelig opgave ved Tonkawas ild. 

Kl.  1030      Prærie indianernes sommerspil. 

Kl.  1100      Udlevering af frokost stammevis. 

Kl.  1200      Nedbrydning af lejr efter PW metoden. 

Kl.  1300      Afslutningsparade i reglementeret uniform. 

Kl.  1345      Afgang fra lejren. 



Prærie indianernes sommerspil: 

- et spil som ofte blev spillet ved 

stammesammenkomster. 

Hver af de 4 hold males med hold farve i 

hovedet af medicinmanden. 

Der spilles på en kvadratisk bane på 38 x 38 

meter, og på midten af hver langside er der 

opsat galger, som er 3,22 m. høje. På galgerne 

er der fastgjort en ring på 1,02 m. 

Foran hver galge er der markeret en forsvars 

halvcirkel. Halvdelen af holdet er forsvarer, og 

må ikke forlade halvcirklen. Det samme gælder 

for angriberne. 

4 bolde i holdfarverne gives op fra centrum, og 

det gælder naturligvis indenfor respektive 

halvlege at score flest mål i modstandernes 3 

galger.

Dette spil blev senere taget op af den hvide 

mand, og forenklet en smule - og går nu under navnet basketball. 

Præmier:
Kobbelpræmier: 

Nr. 1 samlet                 Korpsets bjørnetand 

med søvbeslag og sølvplade. 

Nr. 2 samlet                 Sølvplade. 

Nr. 3 samlet                 Læderlap. 

Nr. 1 foropgave           Sølvplade. 

Nr. 2 foropgave           Læderlap. 

Nr. 1 Stifinderløb        Sølvplade 

Nr. 2 Stifinderløb        Læderlap. 

Nr. 1 Lejrsport             Læderlap. 

Nr. 2 Lejrsport             Læderlap.    

Nr. 1 Hem. opgave      Læderlap. 

Nr. 1 Dagbog               Læderlap. 

Nr. 1 Snigning             Læderlap. 

Nr. 1 Brødbagning       Læderlap. 

Nr. 1 Turnout               Læderlap. 

Nr. 2 Turnout               Læderlap. 

Stammepræmier: 

Nr. 1 bedste stamme    Korpsets bjørnehale med sølvbeslag og sølvplade. 

Nr. 1 stam. Turn out    Vandrepræmie + læderlap. 

Praktiske oplysninger: 

Hvert kobbel medbring nødvendigt grej i seperate kobbelkasser, herunder også snor til div. 

lejrarbejder, dagbog og kobbelstander. 

Alle stammer medbringer deres indianerdragter, så alle kan blive udklædte. 

For helhedens skyld sover alle stifindere i indianertelte. Hvis I ikke har en tipi, så prøv at låne jer 

frem - eller ring til Poul 20215535, som måske kan hjælpe.


