
Kære spejdere!
Det er med glæde, at vi kan indbyde til årets LPT i Rold Skov. Vi 
har lånt en mark i en lille lysning i skoven tæt ved vores hytte. 
Det bliver den perfekte ramme for årets dyst på rigtige spejder-
færdigheder. Vi lover ikke godt vejr . Tilgengæld kan vi love en 
spændende og skrap konkurrence over fire dage. 

Vi håber, at rigtig mange vil deltage og glæder os til at modtage 
jeres tilmeldinger, tropsvis. Af hensyn til planlægningen ønsker vi 
at modtage forhåndstilmeldinger - på antal af patruljer - senest 
d. 18. aug. 

Tilmelding
Endelig tilmelding med antal 
af spejdere og betaling 
senest d. 29. sept.  

Både forhånds- og endelig 
tilmelding sendes til 
michael@vester.nu 

Betaling
Deltagerpris: 425 kr. pr. pers.

Betaling på reg: 9812 
konto nr.: 1825649723 
med tydelig angivelse af gruppe.

It should be the thing never to mention unfairness of 
judging when defeated in a contest. 

- Sir Robert Baden-Powell



Lørdag
13.00 Flagparade
13.15 PL-møde
13.30 Lejropbygning - start
16.30 Madudlevering
20.30 Nat o-løb Max-tid 120 min

Søndag
7.00 Vækning

7.30 Havregrødsdyst
8.30 Up to standard
9.00 Flagparade
9.15 Lejropbygning forsætter
13.30 Dag o-løb max tid 120min
16.30 Madudlevering

20.30 Hemmelig opgave omfang 120-180min

Mandag
7.00 Vækning
7.30 Havregrødsdyst
8.30 Up to standard
9.00 Flagparade
9.15 Hike Bedømmelse af lejrsport

17.00 Seneste hjemkomst hike Madudlevering ved hjemkomst

20.30 Lejrbål Aflevering af hikerapport
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Tirsdag
0700 Vækning

0730 Havregrødsdyst
0830 Up to standard
0900 Flagparade
0915 Forhindringsbane Nedbrydning af lejrpladser
1130 Tovtrækning
1200 Up to standard Påbegyndes så snart patruljer-

ne melder deres lejrplads klar, 
dog senest kl. 12.

1230 Frokost
1300 Præmieoverrækkelse
1330 Flaget hales - LPT 2014 slut

Gældende regler for turneringen:
Turneringsreglerne for LPT jf. korpsets lederhåndbog er gælden-
de. Følgende områder skal dog præciseres i forhold til LPT 2014

Lejrbålsunderholdning:
Der er frit emne for lejrbålsunderholdningen. Fantasifuld udklæd-
ning og rekvisitter præmieres i bedømmelsen. Underholdningen 
skal tage min. 3 og max. 5 minutter.
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Orienteringsløb:
Der gives max 150 point i alt, 
fordelt med max 75 point til 
henholdsvis dag og nat. Poin-
tene fordeles med 50 point 
for korrekt besøgte poster og 
25 point for tidsforbrug. Der 
gives kun point for tidsforbrug 
såfremt alle poster er korrekt 
besøgt og max tiden ikke er 
overskredet.
Sværhedsgraden vil være mel-
lemsvær/gul (jf. DOF-norm)

Tropskonkurrence:
Point i tropskonkurrencen 
beregnes ved, at den trop der 
er færrest patruljer, er givende 
for antallet af patruljer, som 
pointsummen beregnes ud fra. 
Troppens pointsum beregnes 
som gennemsnittet af point-
summen af de bedst placerede 
patruljer. 

På Rold Skov Gruppes vegne

Michael Vester
Tropsleder

Kort over området

It should be the thing never to mention unfairness of 
judging when defeated in a contest. 

- Sir Robert Baden-Powell


