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Ulveturneringen 2009
 - Set i lederperspek�v
Ulveturneringen er vel overstået og der er et helt år �l den næste… Det bliver sjovt som arrangør at være 
med næste gang, så det ser vi med glæde på når vi har overstået sommerlejren og startet et nyt ulveår 
op. 

Det var vist de tanker vi i 1. Næstved 
Trop gjorde os da vi drog hjem fra 
Hedeland sidste år e�er en vellykket 
turnering hos Gruppe Loke.

Planlægning – hvem, hvad og 

hvor?

Der er mange ubesvarede spørgsmål, 
når det er første gang man skal stå 
som arrangør af en turnering. Heldig-
vis har vi deltaget i flere vellykkede 
turneringer, så helt på bar bund stod 
vi ikke. Vi vidste, at en hy�e med in-
dustrikøkken og gode toile�orhold, 
lejrplads og nærtliggende skov er af 
stor vig�ghed, så sidst på e�eråret 
drog vi på studietur og surf på ne�et 
for at finde det rig�ge sted. Det tog 

lidt �d, for enten opfyldte det ikke 
alle vores forventninger eller også 
var det optaget, men �l sidst lykkedes 
det. Nu kunne den lidt mere detal-
jerede planlægning begynde. Selve 
programmet for turneringen var hur-
�gt på plads, og det stod tydeligt for 
os, at der må�e uddelegeres mange 
opgaver �l nogle hjælpende teams. 
Foropgave, invita�on, planlægnings-
møder, løbsposter, transport, mad og 
indkøb, �lmeldinger, budgetlægning, 
pointskemaer, præmier, rengøring 
med videre. PY-HA, det var pludselig 
mange gøremål for 4 ledere, når vi 
også skulle holde gruppen kørende 

på det vanlige ak�vitetsniveau. 

Hvem vil hjælpe?

En folder blev delt ud �l alle vores 
ak�ve forældre med en opfordring �l 
at hjælpe os, og heldigvis fik vi god 
opbakning på informa�onsmødet i 
marts måned. Godt 20 hjælpere stod 
klar med godt humør og den re�e 
inds�lling �l at få �ngene sat i gang. 
Det er bare skønt at være leder med 
sådan en opbakning, og i løbet af de 
følgende 4 uger var hele arrangemen-
tet sat på skinner.

Så kom dagen!

Hjem fra arbejde, og af sted torsdag 
a�en med grej og oppakning så vi hav-
de hele fredagen �l at rigge �l inden 
de første ankom om e�ermiddagen! 
Sådan startede turneringen, og sådan 
fortsa�e det med målre�et arbejde 
og check på at det nu også kørte e�er 
planen �l og med søndag e�ermid-
dag. I alt 142 ulveunger fordelt på 29 
bander samt 50 ledere og hjælpere 
gjorde hver sit �l at det blev en herlig 

oplevelse. Vejret var perfekt, og der 
var hjælpere nok �l at det hele kunne 
gennemføres med overblik og �d �l 
det uforudseelige, og sam�dig over-
skud �l at opleve lidt af stemningen 
og få en uforglemmelig oplevelse. 

Selve turneringen…

Tja, den forløb vist fint. Der var i hvert 
�lfælde rig�g mange glade børn og 
voksne, som også gav udtryk for gode 
oplevelser og �lfredss�llende for-
hold med mere. Det var også dejligt 
at konstatere den tæ�e dyst på både 
postløbet og det kulørte løb, hvor kun 
få point afgjorde den jævnbyrdige 
konkurrence om de flo�e præmier 
– se pointskema. Halvdelen af de 12 
repræsenterede grupper fik et trofæ, 
en læderlap eller sølvplade med sig 
hjem, det er der sikkert mange ulve-
unger som kan glæde sig længe over.

Og hvad så?

Her nogle uger e�er alle anstrengel-
serne er energien ved at være �lbage, 
og glæden ved at indfinde sig over en 
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vel overstået turnering. Det står også 
klart, at det i meget stor grad kun lyk-
kedes fordi der var så stor opbakning 
fra alle sider. Fra os ledere skal der 
lyde en rig�g stor tak �l alle som bi-
drog �l nogle herlige dage og synet af 
mange glade ulveunger, som har fået 
endnu en stor oplevelse de vil huske 
i mange år frem over. Sådan skal det 
være som ak�v spejder.

En anden �ng er også helt sikkert, vi 
glæder os igen �l den næste ulvetur-
nering.

Med gul ulvehilsen
Lederne fra 1. Næstved Trop og Flok

FlokBande
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FlokBande Stk. Stk. � 50 � 80 � 64 � 70 � 214 I alt Gns.
Jyllkattena Bobbarækus 6 42 43 46 131

Marripyjta Bobbarækus 5 55 55 32 142

Panterne 1. Næstved 5 54 53 52 159

Hjorte 1. Næstved 6 65 54 46 165

Løverne 1. Næstved 6 64 55 43 162

Elefanterne 1. Næstved 4 63 49 44 156

Solsort Frie Fugle 5 1 16 47 42 41 130 130 130,0

Blå Frederiksborg 4 51 43 45 139

Hvid Frederiksborg 4 63 40 45 148

Rød Fugl Phønix 5 47 36 39 122

Gul Fugl Phønix 6 46 41 39 126

Grøn Fugl Phønix 6 46 38 33 117

Grøn Grib Skov 5 67 53 45 165

Blå Grib Skov 5 54 52 35 141

Sort Grib Skov 5 64 51 52 167

Lilla Grib Skov 4 50 40 45 135

Orange Grib Skov 5 63 54 40 157

Hare Jens Langkniv 5 55 58 43 156

Egern Jens Langkniv 4 61 46 45 152

Hjorte Jens Langkniv 4 58 55 42 155

Dådyr Jens Langkniv 4 54 47 24 125

Gul Kong Valdemar 3 44 46 42 132

Hvid Kong Valdemar 4 47 45 47 139

Blå Kong Valdemar 4 49 41 44 134

Rød Loke 6 1 17 35 31 40 106 106 106,0

Løver Ridder Ebbe 5 1 24 53 42 45 140 140 140,0

Rådyret Rold Skov 5 63 53 42 158

Uroksen Rold Skov 6 68 44 44 156

Grævlinge Skjoldungerne 6 1 25 52 46 38 136 136 136,0

U.F.K I alt / gennemsnit 142 28 9 56 48 44 148
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