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FORMANDENS SIDE
Kære alle
I sidder nu med troppens medlemsblad foran dig. Nordpilen er lavet af spejderlederne, og udkommer 3-4 gange
årligt. Det har til formål at give ulve, stifindere, spejdere og
forældre mulighed for at følge lidt mere med i møderne og
at tjene som samlet information til troppen.
2020 - et nyt spejderår er lige begyndt, og i foråret er der
mange spændende arrangementer for alle. Forældremøde,
arbejdsdag, affaldsindsamling, vandretur og andre spændende turnering for alle aldersgrene.
2019 var endnu et travlt år for troppen, hvor vi blev beriget
med en ny ulveleder i Mette og hele to stifinderassistenter i
Mikkel og Adam. Dejlig energi, som I alle kommer med.
I 2019 fik vi også vores helt nye toilet. I 2020 skal vi blive helt
færdig med anden halvdel af bygningen, hvor vi laver et lille
thekøkken og opbevaring til telte mv.
Det bliver også året, hvor vi skal finde nye muligheder for
at tjene penge til vores drift. Spildopordningen bortfalder
desværre, men vi har et par muligheder på hånden. Vi håber
forstatv på fantastisk opbakning fra forældrene i fremtiden.
Mange hilsner fra

Katja, formand
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SlŒ katten af t¿nden, kl 13

hos Kong

S¿ndag den 23. februar

Hardeknud Trop pŒ
Amtsmandsvej 5a, Hiller¿d

Sommerlejr 2020
- 7 AUGUST
2-2 -----

Fuglesang, badeture, lejrbål og solskin - det er sommerlejr!
Alle ulve, stifindere og spejdere skal afsted på årets sommerlejr på
en hel fantastisk spejdergrund ved Højby i Odsherred.
6 dages unikke og uundværdlige spejderminder fåes til kun 850 kr.!
Vi mødes på spejdergrunden søndag kl. 9.00 og kører fra Højby om
fredagen klokken 14 med ankomst i Hillerød ca. kl. 16.
Der er behov for forældrekørsel til og fra sommerlejren, så vi håber
at I kan bistå med dette.
Tilmeld dig allerede nu på medlemsportalen via hjemmesiden, hvor
man også kan melde sig på fælleskørsel!
Sommerhilsner fra

Lederne
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OPGAVESIDEN

Jeg har fundet det
første spejderord.

Find de næste 10!
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JUNGLESIDEN
Hej alle raske ulve!
Med en mødeprocent på næsten 100, er det en stor glæde for Darzee,
Akela og I-M at indbyde til et super spændende forår!
Udover vores faste møder hver tirsdag sker der følgende:
Fastelavn 23. februar på Spejdergrunden
Det er første gang at vi afholder dette - husk alle dine venner, far og mor
mm.
20 km-tur den 15. marts
Vi mødes på grunden kl. 09.00 og er tilbage samme setd kl. 16.00. I får en
seddel med nærmere info. I gør jer her fortjent til en 20 km-bælteplade,
som man skal bruge til det store Springende Ulv!
Ulveturnering i Næstved den 15.-17. maj
Turnering med alle korpsets andre ulveSe info på medlemsportalen!
Oak City Rally søndag d. 24. maj
Verdens største sæbekasseløb fra Farum til Egemosecenteret. Vi får brug
for raske fædre eller mødre til at hjælpe med at lave sæbekassebiler.
Også et stort velkommen til Oliver, ven til Ferao!. Når du er indmeldt og
har fået uniform skal vi nok finde et flot ulvenavn til dig!.
De bedste spejderhilsner fra

I-M, Akela og Darzee
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ULVESIDERNE

ULVEPROGRAM
14/1
21/1
28/1
4/2
18/2
23/2
25/2
3/3
10/3
15/3
17/3
24/3
31/3
7/4

JANUAR
Førstehjælp - armslynger
Førstehjælp -stik & forbrænding
Førstehjælp - næseblod og sår
FEBRUAR
1./2. stjernen - flag og kimsleg
INTET MØDE I VINTERFERIEN
Dannebrogs historie og kompas
Fastelavn på Spejdergrunden
Færdsel i naturen
MARTS
Troppe i Danmark og fugle
Sende og modtage beskeder
20 km-tur
Pakning af udrustning og taske
Lære om køreplaner
Indbinding af bøger
APRIL
Ulvemøde

Husk at melde afbud til Akela eller Darzee,
hvis du ikke kan komme. Se tlf. på bagsiden!
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- Se alle aktiviteter i tropskalenderen på hjemmesiden-

G
N
I
R
E
N
R
U
 ULV15E. T- 17. maj 2020

Indbydelse

Stifindertu

rnering 20
20

til
nering ed.
e!
r
v
l
u
t
u
e
,
v
t
l
y
u
rn
Oh l
skal på kører i bus de
i
v
t
a
Vi
Husk
il maj. r jeres hjælp!
t
d
e
v
t
Næs
rug fo
la
li har b
g
w
o
& Ake
M
e
e
z
r
a
-D

TROPSPEJDERE
PL-kursus 8-9/2
Gilwelltur 21-23/2
Patruljetur 27-29/3
Lejrsportsdag 9/4
Wagadugo 24-26/4
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Tilmeld dig når som helst
til arrangementer på intra,
hvor du også kan læse mere log ind via hjemmesiden!
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JULETUR
2019

STIFINDERE
i cheyenne-stammen!
Tapre stifindere - nu er foråret endelig på vej.
Det betyder, at vejret bliver varmere så vi kan komme
ud og dygtiggøre os, og blive rigtige dygtige indianere.
Det nye år har ført mange nye tiltag med sig.
Kobbelkonkurrencen om Stammeøksen er startet, og
fokus på sammenhold i koblerne er begyndt.
Vi går nogle spændende måneder i møde med gode
spejdermøder og en 30-km tur. På 30-km turen får
man en flot metalplade til jeres spejderbælte!
Til maj skal vi også på stifinderturnering til
Bornholm, og det bliver rigtig spændende.
Tilmeld jer til turene på medlemsportalen.
UGH!

Adam, Mikkel & Christian
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STIFINDERSIDERNE

STAMMEPROGRAM
9/1
16/1
23/1
30/1
6/2
20/2
23/2
27/2
5/3
12/3
19/3
26/3
28/3
2/4
16/4
23/4

JANUAR
Båltænding
Besnøringer
Besnøringer og førstehjælp
Førstehjælp
FEBRUAR
Førstehjælp
INTET MØDE I VINTERFERIEN
Naturkender
Fastelavn på Spejdergrunden
Naturkender
MARTS
Foropgave til turnering
Foropgave til turnering
Morse
Knobmærket
30 km-tur
APRIL
Knobmærket
INTET MØDE I PÅSKEFERIEN
Stammemøde
Sct. Georgsdag

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme!
Ring til Christian 20 86 47 96
STIFINDERSIDERNE
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DEPOTSIDEN

DEPOT!
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Følgende kan prøves, ses og købes i Bålhytten. Der
kan betales med kontanter (kun lige penge) eller
med MobilePay.

Uniform (forskellige størrelser).............
Spejderbælte...............................................
T-shirt med korpslogo (S,M,L)................
Spejderstrømper, sæt ..............................
- Strømper (op til str. 44) .........................
- Opslag ........................................................
Sangbog .......................................................
Kuglepen med korpslogo ......................
Notesblok med korpslogo .....................
Uniformsknap ............................................

350,190,105,90,55,40,55,16,10,2,-

Hvis vi ikke ligger inde med
de rigtige størrelser, kan I
også købe online på:
www.shop.gulspejder.dk
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BYGGERI AF DET NYE TOILET
2018 - 2019

KVISTEN
I 2019 fik I vist alle, hvor gode spejdere vi har i
Kong Hardeknud Trop. Flotte resultater på Wagadugo,
korpslejr og især LPT viser hvad I er lavet af. Vigtigere endnu er
årsagen til at det gik så godt som det gjorde - nemlig godt samarbejde, stort engagement og højt humør. Det er vigtigt, at I holder fast i
dette - nu såvel som i fremtiden. Det kan kun komme jer til gode.
I den kommende tid har vi fokus på at tage duelighedstegn. I
modsætning til tidligere, har I nu mange forskellige grundfærdigheder på plads. Nogle har været spejdere længere end andre, og derfor
vil noget være gentagelser. I skal dog huske at man altid kan dygtiggøre sig- også selvom at man har mange mærker på skulderen.
I skal også afsted på jeres første patruljetur til Slusehuset. En hel
weekend, stort set kun for jer selv. I mødes på Hillerød Station, og
tager derefter en kort tur fra Allerød station til hytten.
Det bliver super hyggeligt, og I kan godt glæde jer!
Her i foråret er Ian jo i Canada, men han kommer hjem inden næste
nummer af Nordpilen (bare rolig, der går ikke 1½ år ligesom siden
sidste nummer udkom!)
Med ønsket om et godt spejderår

Rasmus, TL

14

TROPSSIDERNE

TROPSPROGRAM
JANUAR
9/1
Nytårsmøde
16/1
Alt-mulig-mand, PL planlægger
23/1
Alt-mulig-mand, PL planlægger
30/1
Alt-mulig-mand, TL planlægger
FEBRUAR
8 - 9/2
PL/PA-kursus
6/2
Alt-mulig-mand, PL planlægger
INTET MØDE I VINTERFERIEN
20/2
Alt-mulig-mand, afslutning/prøve
21 - 23/2
Gilwellturen
27/2
PL planlægger
MARTS
5/3
Spejderprøven
12/3
Spejderprøven
19/3
Spejderprøven
26/3
Wagadugoforopgave og s-prøven
27 - 29/3
Patruljetur til Slusehuset
APRIL
2/4
Kunstner-mærket
9/4 (Påske) Lejrsportsdag - kl. 10.00 - 18.30
16/4
Brandværn
23/4
Sct. Georgsdag
24 - 26/4
Wagadugoløbet
30/4
Brandværn
TROPSSIDERNE
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ADRESSELISTE
GRUPPESTYRELSEN ADRESSE
TELEFON
Formand Katja Nielsen Godthåbsvej 13B, Hillerød
61 69 74 19
Kasserer Line StensengSolengen 12, Hillerød
60 84 24 73
Mette Fehrmann
Favrholmvænget 88, Hillerød 41 44 03 99
Helle Dam
Petersborgvej 48, Hillerød
50 98 74 79
Martin Hansen
Amtmandsvej 8, Hillerød
26 12 34 78
ULVELEDERE
Mette Hansen (Akela) Langesvej 12, Hillerød
Poul Wilcke (Darzee) Kirkevej 10A, Græsted
STIFINDERLEDERE
Christian Slavensky
Adam Madsen
Mikkel Skovhaug

E-MAIL
katjamunkholm@hotmail.com
line.stenseng@gmail.com
mettefehrmann@gmail.com
helledalsgaarddam@gmail.com
martin@padden.dk

29 17 18 69 mmhansen1979@gmail.com
26 16 11 66 pw@tvis-kbh.dk

P. Mogensensvej 42, Hillerød 20 86 47 96 chr.slavensky@gmail.com
Lundhusevej 1, København 27 92 86 16 amadsen15@gmail.com
Skovdalen 5, Græsted
52 55 72 71 mikkelbird@gmail.com

TROPSLEDERE
Rasmus Møller Bech Godthåbsvej 156, Hillerød
22 90 14 02 rasmusmbech@gmail.com
Alexander Ian Kenney Slangerupgade 7 kl, Hillerød 40 73 83 65 alex_kenney@hotmail.com
NORDPILEN
Rasmus Møller Bech

Godthåbsvej 156, Hillerød

22 90 14 02 rasmusmbech@gmail.com

Skovduer hyldet som vinder af Up-to-Standard på
årets Landspatruljeturnering på Fyn
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