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Omkring forsiden
Bobbarækus spejder i 

”vand vittig” opgave på 
Wagadugoløbet.
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Grøndal Trop og Flok:  TL Signe Hedding 
Erik Klipping Trop:  Janni Lindholm
Helligkilde Trop:   RL Asbjørn R. Thomsen 
Robin Hood Gruppe:  TL Verner Jensen 
CHR IV.s Trop:   FL Tommy Jørgensen
Ellestinger Trop:   RL Søren S. Brinck 
Snaphanernes Trop og Flok: TL Martin K. Holtmann

Deadline næste blad: 1. november 2020 

Fotografier
Christian Slavensky, Natalie Lindebjerg, Ole Lumholt, 
Claudia Petersen, Christian Larsen, Tommy Jørgensen 
Anders Rønn-Nielsen m.fl. 

Forsidebillede
Patruljen melder klar under havregrødsdyst en morgen på 
korpslejren 2019.
Fotograf: Christian Slavensky

Følg vores facebookside 
for hverdagsglimt i vores 

troppe

facebook.com/degulespejdere/

VÆR OPMÆRKSOM PÅ!
Artikler eller andet i bladet er ikke nødvendigvis 
udtryk for korpsets eller redaktionens holdninger eller 
synspunkter. Når du sender en artikel eller billeder, 
giver du redaktionen og korpset rettigheder til at 
anvende dette i bladet og på hjemmesiden samt andet 
PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redigere i alt 
indsendt materiale. Det er desværre ikke altid muligt at 
få alt tilsendt materiale med i Spejdersport, men vi gør 
vores bedste. 
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går i dybden med, 
hvordan man kan være 
på lejr under dårlige 
vejrforhold.
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har du egentlig styr på 

din spejderviden?
Test den på side 18.
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LANDS 
PATRULJE 

TURNERING

VELKOMMEN
Så blev det tid til det nye Spejdersport. 
Garvede læsere af magasinet vil nok 
bide mærke i, at vi i dette nummer har 
lagt mere vægt på spejderteknik end 
tidligere. Vi håber, at der er for alle aldre 
vil være muligt at finde inspiration og ny 
viden til fremtidens spejderarbejde. Det 
betyder også at aktuelle tur-referater, 
indbydelser til arrangementer og mindre 
opdateringer i højere grad lægges op 
på hjemmesiden gulspejder.dk, så husk 
løbende at holde øje der.

Vi har siden sidste udgave fået ekstern 
hjælp til opsætningen, så redaktionen 
i fremtiden kan bruge sin fokus på det 
redaktionelle indhold. Vi vil sige meget 
stor tak til Morten og Natalie for deres 
store indsats med de sidste to udgaver 
af Spejdersport.  

For at få et spændende og aktuelt 
Spejdersport vil vi opfordre alle jer læsere 
til at sende materiale, idéer og forslag 
ind. Hvis du også har en idé til en artikel, 
indlæg eller historie så tag endelig fat i os 
på redaktion@gulspejder.dk.

Vi vil også gøre opmærksomme på at 
bruge #gulspejder VÆR SOCIAL

Rasmus, Ole og Jens
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for at tale om 
spejderbevægelsen og 
De Gule Spejdere...

FÅ DIT BILLEDE 
I SPEJDERSPORT
OG BRUG 
#GULSPEJDER

Lad os få gang i instagram 

så husk at #gulspejder 

når du lægger gode 

spejderbilleder på din 

Instagram profil. 

Og hvis du lægger et ekstra 

godt billede på Instagram 

du syntes kunne være sjovt 

at få i Spejdersport så send 

det ind til os på:

redaktion@gulspejder.dk

husk at send billedet som 

vefhæftet og gerne med 

en lille tekst - tak

W
W

W.GULSPEJDER.D
K

@fruottolarsen
Glæder os til en ny spejder 
sæson

Spejderchef Stinus 
Andersen har deltaget 
i Hjernekassen på P1

Find nedenstående artikler, info om ture og meget mere på gulspejder.dk

FIND OS ONLINE!

ILDBORING
Martin Christensen, rover i 
1. Næstved, giver gode råd 

med ildboring

“Ildbor - sådan laver du 
nemmest ild med ildbor. De 

Gule Spejdere”

GODE 
VIDEOER
søg på YouTube

BOTANIKER-
MÆRKET. 

PRØV EN APP
Bejnamin Pedersen, TA 
i Grib Skov Trop, viser, 

hvordan man kan tage dele 
af botanikermærket med en 

smart app: PlanteGuide

“Botaniker - Maj 2020 - 
Grib Skov Trop”

ARRGH... 
MØDET MED 

EN BJØRN
Se hvordan en 12 årige 

dreng slap godt fra 
mødet med en bjørn i de 

italienske alper

“Boy’s Shocking Encounter 
with a Bear”

LPT 2019

Eurocamp 2022

30.July - 06. August 
2022

AFLYST pga. 
Coronasituationen

Workshop Denmark 
25th-27th September 
2020

VÆR
SOCIAL
#gulspejder
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Mange af jer kan sikkert huske, at Karsten 
Lykkeboe (rover i 1. Næstved) i sidste nummer af 

Spejdersport skrev et indlæg om de rigtige størrelser og 
proportioner, når det kommer til etablering af lejrpladsen.
Ud over at lave lejrsport i de rigtige højder og proportioner 
er det også vigtigt at benytte de rigtige materialer, og i vores 
korps er vi heldigvis stadig tro mod sisalsnor og manila- 
reb, når det kommer til besnøringer, men det halter på et 
andet punkt…!

Lige som Karsten havde jeg fornøjelsen af at deltage på 
seneste korpslejr sammen med andre rovere fra korpset. 
Vores vigtigste opgave på lejren var at hjælpe Claus Frede-
riksen i værkstedet, hvor der blev flettet i pil, men lysten 
til at etablere en lejr blev naturligvis også vægtet højt, og 
hjemmefra havde vi lagt lidt planer om, hvordan vi kunne 
tænke os det. I samarbejde med et par af de andre rovere 
fik vi i løbet af lørdagen og søndag morgen etableret en 
funktionel lejr, som fungerede godt i de dage vi var af sted.
I løbet af korpslejren blæste det en del, og vi fik også besøg 
af et par kraftige regnbyger, men vores gode gamle teltun-
derlag (200x280 cm) klarede det over al forventning. An-
derledes gik det dog hos stifindere, spejdere og pionererne, 
som alle kæmpede med at holde presenningerne på plads i 
den kraftige blæst og regn.

Ud over at flere patruljer havde valgt en forkert opbygning 
af deres overdækning, var den store synder den type pre-
senning, de havde valgt. Alle patruljer/grupper havde uden 
undtagelse valgt at indkøbe et ordentlig vred presenninger 
af den velkendte model ”Harald Nyborg”. For de få af jer, 
der ikke kender den, er der vist et par eksemplarer i hver 
sin farve på fotoet til højre. 

En grøn presenning i målene 500x300 cm kan for øvrigt 
erhverves for det beskedne beløb af 24,- kr. i Harald Ny-
borg.

Jeg er ikke klar over, hvor mange presenninger der i alt 
blev indkøbt til korpslejren, og hvad de enkelte grupper 
har brugt på at indkøbe dem. Men et er sikkert, og det er, 
at kun et fåtal af presenningerne kunne bruges igen. Enten 
var de revet i stykker af vinden, eller øjerne var trukket ud. 
Der lå i hvert faldt en del i containerne, da de forskellige 
lejre blev brudt. 

LEJRSPORT OG VALG 
AF DE RIGTIGE MATERIALER

Af Christian Larsen, rover i 1. Næstved

”Kunne vi ikke gøre det lidt bedre?”

Her er vores overdækkede spisebord 
med plads til 8 pers. Pressenningen er et 
gammel teltunderlag i fraftigt lærred fra 
70’erne som stadig holder regnbyerne 

på afstand.
Mål: 200x280cm

Spejderteknik 

Model Larsen/Lykkeboe. Lavet af storspejderne 
fra 1. Næstved som træning op til årets LPT
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Jeg tror heller ikke, jeg har nogen spejderkam-
merater i korpset, der med hånden på hjertet vil 
påstå, at en Harald Nyborg presenning er en god 
presenning til brug til f.eks. overdækning eller 
anden lejrsport.

Hvad er alternativet?
Nu skal jeg ikke være hellig, og jeg skal være den 
første til at indrømme, at jeg gennem min snart 
lange spejdertid også har bygget adskillige bivua-
ker, indhegninger af huggepladser og diverse 
overdækninger med den velkendte HN presen-
ning. 

Men jeg har altid haft en følelse af at det ikke 
var i den rigtige spejderånd og har aldrig kunnet 
fordrage lyden af en HN presenning, der blafrer i 
vinden, eller når regnen rammer plasticen. 

Jeg tror ikke, at jeg er den eneste i korpset, der 
har det på den måde, så kunne vi ikke sammen 
finde et egnet alternativ, som kan holde i mange 
år og samtidig er mere skånsomt over for miljøet?

Når man søger på nettet, findes der ikke mange 
egnede alternativer, og selvom det gode gamle Kit 
Kat teltunderlag stadig kan købes i Spejdersport, 
leveres det kun i målet 200x300 cm hvilket er 
lige småt nok. Prisen ligger også i den dyre ende 
(kr. 1.200,-), så det vil afholde nogle fra at købe det. 

Jeg har den seneste tid haft kontakt til forskellige 
leverandører her i Danmark, men prisen ligger 
desværre stadig i den tunge ende. Så hvis det 
er noget, vi har et ønske om at udbrede i hele 
korpset, har jeg tilladt mig at kigge mod øst. Her 
lykkedes det mig at finde en producent med 25 
års erfaring i produktion af forskellige typer pre-
senninger, herunder en imprægneret canvas (lær-
reds) presenning i 100% bomuld, som vil egne 
sig godt til bivuakbygning samt til overdækninger 
mm. ved etablering af lejrpladser. Presenningen 
kan leveres i den størrelse, vi ønsker og i forskelli-
ge tykkelser. I første omgang har jeg bestilt 2 små 
prøver, som netop er blevet forelagt korpssty-
relsen, og så må vi se, om de kan overtales til at 
indkøbe dem og lægge dem på lager i depotet. 

Tilbuddet fra producenten ligger klar, og vi for-
venter, at en presenning i størrelsen 300x300 cm 
med ringe for hver 60 cm i aluminium vil kunne 
sælges for ca. 500,- kr. 

En størrelse på 300x300 cm vil være en god 
allround-størrelse til overdækning af køkken-/spi-
sebord samt bivuakbygning til en spejderpatrulje. 
Pris og Miljø 

Vi får med andre ord en kvalitets presenning, 
hvor alle kan være med prismæssigt, og lur mig, 
om denne lærredspresenning ikke ender med at 
blive den billigste på sigt. Det gør, at vi forhå-
bentlig fremover kan gøre op med brugen af de 
tynde og ikke særlig miljøvenlige lavprispresen-
ninger, uanset om man er ulv, stifinder, spejder, 
pioner eller rover.

Det er også en god historie, hvis I i grupperne 
overvejer at søge fondsmidler til indkøb af pre-
senningerne.
 

Virker det så for spejderne?
I weekenden op til LPT havde Karsten Lykkeboe 
og jeg fornøjelsen af at ”træne” storspejderne fra 
1. Næstved i etablering af et kombineret køkken- 
og spisebord. Modellen går i dag under navnet 
model Larsen/Lykkeboe. 

Her brugte vi netop et af de gamle underlag, som 
I kan se på billedet herover.

Det er en overdækning, der er langt mere mod-
standsdygtig over for vind og vejr, og så kan den 
strammes op, uden at den går i stykker. 

Jeg ved at spejderne fra 1. Næstved Trop havde 
den lille model med på LPT, som vi havde taget 
udgangspunkt i ved trænings-weekenden, og de 
konstruerede et rigtig flot køkken-/spisebord.
I Næstved sidder vi to stolte rovere med varme 
hjerter og krydser fingre for, inspirationen også 
går videre til andre.

Spejderteknik 

Spejderteknik 

” Det er også en god historie, 

hvis I i grupperne overvejer at 

søge fondsmidler til indkøb af 

presenningerne.”
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En af de ting, du bør bruge lidt penge på, er en god sovepose. 
Hvis du ikke får en god nats søvn, kan resten af turen blive 

rigtig dårlig. Der findes to typer af soveposer; fiberposer og 
dunposer.  

Er du meget på tur både sommer og vinter, kan det være rart 
med to poser, en til sommerbrug og en til vinterbrug. Men 
langt de fleste kan klare sig med det, man kalder en tre-sæsoners 
sovepose. 

Fiberposer
Fyldet er lavet af kunstfibre, 
som lidt ligner små fjedre 
eller pastaskruer. Fordelen ved 
fiberposer er, at de varmer, 
selvom de bliver våde, og så er 
de billigere end dunposer. 

Dunposer
Fyldet er typisk af gåsedun, som kan have forskellig kvalitet 
afhængigt af isoleringsevnen. Fordelen ved dunposer er, at de 
fylder og vejer mindre end fiberposer. Samtidig holder dunene 
isoleringsevnen næsten dobbelt så lang tid som kunstfibrene. Til 
gengæld er dunposer dyrere end fiberposerne. 

DEN 
RIGTIGE
SOVEPOSE

Soveposerne kan bl.a. 
købes hos Spejdergrej 

Bornholm og i 
Eventyrsport. 

Husk: Man kan altid 
spørge om en god pris. 

Spejdergrej er en ny 
artikelserie, hvor Malene 
Marx vil dele ud af gode 
råd om tekniske detaljer og 
anskaffelse af spejdergrej. 
Første indslag drejer sig om 
valg af soveposer. 

Af Malene Marx, Ellestinger Trop

PÅ LEJR 
I STORMVEJR
”Hvis man stoppede op 
og kastede sit blik ud over 
resten af lejrpladsen, kunne 
man alle vegne se flakkende 
lyskegler fra pandelamper, 
der hele tiden skifter retning, 
et virvar uden lige. Man 
vidste, at virvaret var et 
udtryk for, at alle mand 
hjalp hinanden”.

Af Jacob Vallentin Nielsen, 
1. Næstved Trop

Lejr i storm
verj

Spejdergrej
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Sommeren gik på hænd og koldere vinde fra norden 
rykkede tættere på landet. Solen var skiftet ud med 
regn og mørke. Træerne i skoven stod ikke længere i 
fuldt flor, men havde i stedet fået en flerfarvet kulør 
i brune og gule nuancer, efter min mening er det 
årstiden, hvor skoven står smukkest. Den spejder-
kyndige vil vide, at alt dette betyder, at efteråret står 
for døren og dermed også året største konkurrence, 
landspatruljeturneringen. En dyst mellem de bedste 
spejderpatruljer rundt om i landet.  I år skulle det 
vise sig, at denne turnering ville gå over i historien 
som en af de vådeste nogensinde.  

Turen gik til Fyn, nærmere bestemt til Søndersø lige 
midt mellem Odense og Bogense. Her holder spej-
dergruppen Frie Fugle til, og de skulle lægge jord til 
årets strabadser.  

Efter den første flagparade på lejrpladsen skulle 
formiddag og eftermiddag vise sig at være stilhed 
før stormen. Mens spejderne byggede på deres lejr-
pladser, trak regnbygerne sig sammen længere væk i 
sydvest. Disse skulle vi senere hen få at føle. 
 
Hen på eftermiddagen begyndte det stille og roligt 
at regne. Jorden var allerede på dette tidspunkt godt 
gennemfugtet af de mange dages regn forinden 
lejren, så græs var erstattet med et godt lag mudder, 
hvor der ikke var strøet træflis på. Havde man tørre 

støvler som leder, så var det enten, fordi man havde 
erhvervet sig duelighedstegnet i spejderflyvning 
eller nok nærmere, at man havde puttet sig i spej-
derhytten med en kop varm kaffe foran ildstedet.  
Årstiden gør, at dagslyset hurtigt brænder ud, men 
i dag var det som om dagslyset forsvandt hurtigere 
end normalt.  I horisonten kunne man fornemme 
en koldfront med tætte, tunge og mørke skyer. 
Enkelte lysglimt og tordenlyde blev, som tiden gik, 
højere og kom hurtigere efter hinanden. Hvis det 
ikke allerede var mørkt nu, så blev det endnu mør-
kere, da koldfronten havde nået vores lejr. 

Lysglimtene fra tordenvejret lyste gang på gang 
himlen helt op, så selv den stærkeste lygte med 1000 
lumen ikke havde en effekt. Tordenlydene forvand-
lede sig til højlydte skrald, der fik jorden til at ryste 
kortvarigt, hver gang Thor i sin stridsvogn svingede 
sin hammer.  

I pandelampens skær bemærkede jeg, hvordan 
den ellers stille og rolige regn forandrede sig 
til ingenting. Som ved en tsunami blev der 
helt stille, og regnen ophørte et kort øjeblik. 
Pludselig, ud af mørket, som en bølge af 
vind, rullende det første vindstød ind over 
lejren. De telte, der lå op i vinden, måtte 
hurtigt se deres hjørnepløkke hevet op af 
vindstødene, der ugeneret kunne vælte 

- Tropslederens ”eventyrlige” beretning 

Af Jacob Vallentin Nielsen,1. Næstved Trop

ind over lejren. Jeg nåede dårligt at tænke for mig 
selv: ”Det her går hen og bliver en lang aften”, før 
himlen blødte og som en hær af bevæbnede solda-
ter med sværd som på slagmarker i middelalderen 

sendte tusinder og atter tusinder af regndråber 
ned over os.  

I krig gik vi alle mand imod stormen og 
regnen for at redde vores materiel, op-

pakning og telte. Nogle fik taskerne 
væk fra den våde jord, andre sam-

lede værktøj og fik det i tørvejr. 
Men hvor var der tørvejr?  

I teltene løb vandet igennem 
ovenpå jorden. Flere steder måtte 

vi skære presenninger ned over 
køkkenborde for at de ikke skulle rives i 

stykke eller flyve væk. Vi måtte sande, at hvis vi på 
nogen skulle holde vandet væk fra teltene, måtte vi 
grave diamantgrave rundt om for at lede vandet 
væk. 
 
Bevæbnet med skovle og spader gik nogle i gang 
med at grave render rundt om teltene, mens andre 
fik lavet raftepløkke til stormsikring af teltet, så 

spejderne kunne sove trygt natten igennem.  

Hvis man stoppede op og kastede sit blik ud over 
resten af lejrpladsen, kunne man alle vegne se 
flakkende lyskegler fra pandelamper, der hele tiden 

skifter retning, et virvar uden lige. Man vidste, at 
virvaret var et udtryk for, at alle mand hjalp hin-
anden i takt med, at man fik styr på egne grejer og 
lejrplads. 

Efter en times kamp mod vejret drev det værste 
uvejr over, regnen fortsatte stadig, men slet ikke i 
samme stil som før. En beslutning fra arrangørernes 
side om at aflyse nattens orienteringsløb virkede 
som en klog beslutning. Spejderne fik i stedet tid 
til at få styr på de sidste ting i deres lejr, og så ellers 
i soveposerne for at sove. Den nat sov spejderne 
tungere end normalt, trods vejret tørt og trygt i 
deres patruljetelte, der nu var ”tørlagt” takket være 
diamantgravene rundt om.  

Oplevelser som dette uvejr  knytter folk tættere 
sammen. Ikke bare fordi man får en ekstrem op-
levelse sammen, men fordi man i fællesskab står 
udfordringen igennem, løser den på bedste manér 
og kommer i samlet flok over på den anden side. 
Det er det, som gør spejderlivet uundværligt og et 
prisværdigt aspekt i livet skole. 

Næste dag kunne hele lejren står op til en lejr, der 
mindede mere om en slagmark end om en lejrplads. 
Rundt om teltene lå græstørv og jord fra diamant-
gravene. Nogle steder var der lagt planker ud, for at 
man nemmere kunne gå rundt i lejren. På trods af 
alt dette var humøret højt og smilene brede på alle 
spejderne.  

Lejr i storm
verj

Lejr i storm
verj

En vejrberetning fra LPT 2019
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- sådan gør du 

Af Rasmus Møller Bech, Kong Hardeknud Trop

Teltsikring i 
stormvejr

LPT 2019 viste sig at være en 
spejderlejr med ekstreme 
vejrforhold. I sådanne tilfælde 
er det godt at kende lidt 
tips og tricks for at begå sig 
optimalt. På LPT blev mange 
af disse tricks demonstreret, 
blandt andet:

Diamantgrav
Et telt har et enormt stort overfladeareal, som 
samler utrolig meget vand ved teltkanten. På 
LPT regnede det op til 15 mm i timen ifølge 
DMI. Det betyder, at på bare 1 m2 samledes 15 
liter vand. Et almindeligt patruljetelt er ca. 13,5 
m2 i overfladeareal. Der skulle altså ledes over 
200 liter vand væk i timen! 
 
Hvordan gør man så det? Ja, man graver en 
diamantgrav! Dette er en rende, der graves for at 
lede regnvand væk. Dette kan f.eks. gøres rundt 
om et telt. Det er vigtigt, at man også laver en 
rende, der leder vandet væk fra teltet – og graver 
den dyb, så vandet løber herhen. Placer desuden 
tørvene fra renden på indersiden af oversejlet, 
mellem inder- og yderteltet. Dermed laver man 
en dæmning, hvis renden skulle svømme over. 
Placeres tørven fejlagtigt på ydersiden af over-
sejlet, vil vandet blot løbe ind i teltet i stedet for 
ned i renden – og så skal du sove med bade-
vinger på.

Krydsbarduner
Et stormvejr bringer sjældent regn alene – 
men som regel også en hulens masse blæst. Et 
patruljetelt fungerer utroligt godt som vindsejl 
– men ofte vil man hellere have tørre soveposer 
end flyve til månen. Det kan krydsbarduner 
hjælpe på. Ved at fastgøre en bardun i toppen 
af hver lodret teltstang og trække denne ned til 
modsatte hjørne dannes et kryds på hver side af 
teltets oversejl. Dette forhindrer teltet i at blaf-
re, hvilket ellers vil trække de øvrige pløkke op! 
Brug gerne rafter som pløkker – gerne mindst 
1 meter lange. Jo tættere på teltet pløkkerne 
er banket i, og jo lavere bardunen bindes fast, 
desto mindre kan teltet blafre.

Lejr i storm
verj

Lejr i storm
verj

 
Ude på vandet eller ved strand?
Er du på vandet i kano eller ved stranden, bør 
du straks søge på land. Lynet slår lige så ofte ned 
i vand som på land, og i en kano er du højeste 
punkt. En teltslagning ved stranden er en rigtig 
dårlig ide i tordenvejr. 

Hav respekt for lyn
Risikoen for at blive ramt at lynet er ekstremt 
lille. Man skal ikke være bange for lyn, men have 
respekt for lyn – og ikke være dumdristig. Så læn-
ge man kan høre og se tordenvejret, er der grund 
til at være agtpågivende. Tommelfingerreglen siger, 
at hvis der går mindre end 5 sekunder mellem lyn 
og tordenbrag, så er du i farlig afstand til torden-
vejrets centrum. 

Hvor langt er det fra dig?
Ved at lytte og tælle sekunder kan du afgøre ca., 
hvor langt væk du er fra tordenvejrets centrum. 
Forsinkelsen mellem lyn og tordenbrag giver dig 
nemlig løseligt en afstand på 1 km for hvert 3 
sekunder. Når du eksempelvis at tælle til 9 
sekunder (1 sekund, 2 sekunder, ...) mellem lyn 
og tordenbrag, så er lynet ca. 3 km væk.

Hvis du på en spejderlejr eller vandretur 
overraskes af et tordenvejr i åbent terræn, 
uden mulighed for at søge indenfor i et 
hus eller en bil, bør du: 

• Søge til det laveste punkt i det nærmeste terræn. 
• Sætte dig på hug med samlede fødder, 
 krum ryg og med hovedet ned til knæene. 
• Holde hænderne for ørene. 
• Lukke øjnene og åbne munden.
 

Læg dig ALDRIG FLADT NED på jorden. Det 
gør dig naturligvis lavere – men øger kontaktfladen 
med jorden og derved også risikoen for skader, hvis 
lynet slår ned i jorden et sted i nærheden  

Under et træ?
Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltståen-
de træ, og heller ikke i et telt under et træ, selvom 
det kan være fristende, da tordenvejr ofte bringer 
store regnbyger med sig. Høje træer kan tiltrække 
lynet, og ofte ses det, at træer ganske enkelt eksplo-
derer ved lynnedslag, når deres vandindhold for-
damper øjeblikkeligt som følge af den voldsomme 
varme. Du risikerer med  
andre ord ikke bare at blive ramt af lynet nær store 
træer, men også at blive ramt af flyvende eller 
faldende træstumper. 

Kan jeg cykle?
Lad være med at røre større elektrisk ledende gen-
stande – f.eks. metalhegn og vandpumper, men læg 
også teltstænger, paraplyer, fiskestænger og cykler 
fra dig. Mange tror fejlagtigt, at det er ufarligt at 
cykle, da dækkenes isolerende evne beskytter, men 
man skal altså sidde i et lukket metalbur som en bil 
for at være helt beskyttet.  

GODE RÅD 
I TILFÆLDE AF 
TORDENVEJR 

www.lightningmaps.org

Se lynnedslag ”live ” verden over. 
Hent en gratis App eller se det på nettet.
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LANDS PATRULJE 
TURNERING

Turneringen blev 
afholdt på Fyn af Frie 
Fugle under temaet: 
Som i de gode gamle 

dage.



    aug-nov 2020   SPEJDERSPORT   19      

HAR DU EGENTLIG STYR PÅ DIN

SPEJDERVIDEN?

1. Hvem er spejderchef?

a) Per Stigaard 

b) Stinus Andersen 

c) Petra Wolfhagen

2. Hvem er korpsets civile formand? 

a) Lene Bækgaard 

b) Per Stigaard 

c) Søren Winther 10. Korpsets 
vestligste trop er: 
a) Jens Langkniv 
b) Rold Skov 
c) Helligkilde 

11. Denne by har ikke en gul 
spejdertrop: 
a) Sorø 
b) Sparkær 
c) Køge 

12. Baden-Powell 
blev kendt i hele England under 
belejringen af hvilken afrikansk by? 
a) Mahlapanzi 
b) Dinizulu 
c) Mafeking 

13. Denne er IKKE en del af et 
kompas: 
a) Kompashus 
b) Kompasnål 
c) Kompaspind 

HVOR MANGE RIGTIGE FIK DU?
0-3 Sig det ikke til din tropsleder! 
4-7 Udmærket for en førsteårsspejder 

8-11 Jævnt godt, men mangler lidt salt 
12-13 Du er skarpere end et stemmejern

Rigtige svar: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6a, 7c, 8a, 9b, 10a, 11c, 12c, 13c
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5. Korsets stiftende fire 
 troppe var: 
a) 1. Næstved, Grib Skov Trop, 
 Frie Fugle, Gruppe Loke 
b) Burderupholm Trop, 1. Nørrebro, 
 Frie Fugle, Phønix 
c) 1. Næstved, 1. Nørrebro, 
 Burderupholm Trop, Gruppe Loke 

6. I hvilket år blev Det Danske 
Spejderkorps og Det Danske 
Pigespejderkorps sammensluttet
til de blå spejdere? 
a) 1973 
b) 1984 
c) De har altid været sammenlagt

7. Er en måde atfinde nord på: 
a) Myretuer, som vender mod nord 
b) Kirketårnet, som vender mod syd 
c) Mos, som vokser på nordsiden 

8. Korpsets højeste udmærkelse er: 
a) Det firkantede tørklæde 
b) Riddersnoren 
c) Sølvnålen 

9. Ved besnøring af vinkler der ikke er 
90 grader anvendes: 
a) Vinkelbesnøring eller japansk besnøring 
b) Krydsbesnøring eller simpelbesnøring 
c) Ottetalsbesnøring eller krydsvinkelbesøring

3.  Hvem bragte spejderbevægelsen til Danmark? a)  Robert Baden-Powell 
b)  Rektor Hartvig Møller 
c)  Jens Grane 

4.  Under hvilket navn stiftedes korpset? a)  Det Danske Pige- og Drengespejderkorps af 25.  februar 1984 
b)  Baden-Powell Spejderne i Danmark 
c)  De Gule Spejdere i Danmark
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PATRULJELEDERENS 
MØDEBOG

Så er vi klar til et nyt spejderår. Mørket 
på møderne i efteråret giver dog mulighed for 
at lave nogle spændende aktiviteter klar allerede 
nu, som ikke er mulige om sommeren! 
Her er tre idéer til patruljemøder i mørke. 

1. ASTRONOM

19.00 Klarmelding 
19.05 PL fortæller om forskellige stjernebilleder. 

19.30 Stafet 
- Del patruljen i to. Giv 6 stjernebilleder numre. Lad 
herefter hver enkelt løbe op og slå med en terning – tegn  

          stjernebilledet med nummeret, du slår. Slutter efter 6 runder. 

19.45 Astronomisk vendespil 
- Lav 8 sedler med forskellige stjernebilleder og navn tegnet på. Hvert medlem 
trækker 1 stjernebillede, han/hun skal finde og udpege på himlen. Når alle har 
fundet deres, byttes der sedler. Hvem får først alle stik? 

20.05 Månens faser 
- Brug en fodbold som jorden. Fremstil i stanniol en måne på størrelse med en 
tennisbold og sæt på snor. Find en gammel elpære på lang ledning som solen. 
Sluk lyset og se månens faser ved at cirkulere jorden og månen. 

20.45 Del patruljen i hold af to. Hvert hold skal sammen udpege de 6 igen.

Af Rasmus Møller Bech, Kong Hardeknud Trop

2. TELEGRAFIST

19.00 Klarmelding 
19.05 Morse-ludo 
- Lav et spillebræt af rafter og sisal på jorden. Hvert medlem kan vælge 
et bogstav på et vist antal tegn. PL giver et tilfældigt bogstav. Kan 
spejderen sige bogstavet, rykkes et  tilsvarende antal felter frem. 

          Der kan slås hjem. 

19.35 Morsestafet 
- Del patruljen i mindst 3 hold, som placeres, så første og sidste hold ikke kan se hinanden. 
Hold 1 morser besked med lys til hold 2, som morser det samme videre. Herefter løses en 
ny kode omvendt.  

20.00 Byg et simpelt morseapparat 
- Brug en stykke plade, en diode eller en lommelygtepære, fire kobberledninger, et 
9V-batteri (eller hvad der passer), en klemme og to korte skruer. Fastgør klemmen på 
pladen med skruen, og skru den anden skrue igennem. Forbind det hele i serieforbindelse, 
hvor forbindelsen sluttes, når klemmens to skruer trykkes mod hinanden. 

20.45 Signalering med morseapparat over 200 meter med 15 bogstaver på ét minut (idé: 
Læs Spejdersport)! 

3. ORIENTERING

19.00 Klarmelding 
19.05 Omvendt pejlegang 
- 10 små nummererede refleksbrikker hænges op i den mørkeste del af 
grunden. Patruljen skal nu finde brikkerne samt kurserne og afstandene 
imellem. Bogstaver, der giver et ord, kan anvendes i stedet for numre. 

19.35 Kompaspejling ved nat 
- PL graver en citronmåne ned et hemmeligt sted og laver en 600 m lang 
kompaspejling med mindst 6 delpunkter. Kan patruljen pejle sig til kagen? 

20.15 Stjernegang 
- Nordstjernen udpeges. Hvilke stjernebilleder markerer andre verdenshjørner? PL laver en 
simpel stjernegang med kurser, men denne gang må kompas ikke anvendes – kun stjernerne! 

20.50 Citronmånen deles, ellers må PL selv på pejletur.
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Af Bent Bjerring, rover i Grib Skov TropBP’S KRYDS OG TVÆRS

VANDRET                  LODRET
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I indianerstammen Paiute 
fortælles, at stjernerne er levende. 
Stjernetegn er dyr og fugle, der 
altid bevæger sig efter føde og godt 
vejr. Kun nordstjernen bevæger sig 
ikke. Oprindelig var den bjergfåret 
Na-gah. 

Na-gah elskede at springe omkring på 
klipperne, og da han fandt en ekstra 
høj tinde, der gik op i skyerne, ville han 
gerne op på den. Det kom han, men sten 
løsnede sig bag ham, så han ikke kunne 
komme ned igen. Fra toppen i himlen 
kunne han skue ud over jorden, men 
der var næste intet at spise. Na-gah’s far 
Shinob, bror til skaberen Tobats, var ude 
at lede efter na-gah. 

Da han så Na-gah, ville han ikke lade 
ham dø. Shinob skabte derfor Na-gah 
om til en stjerne, Nordstjernen, en 
ledestjerne, der altid står på sin tinde 
på samme sted på himlen.

Hvis man ser den, vil man ikke fare vild. 
Andre bjergfår ville også gerne op på 
toppen til Na-gah. Dem skabte Shinob

NA-GAH - NORDSTJERNEN

 

også om til stjerner, de blev til stjerne-
billederne Store bjørn og Lille bjørn.  
De går altid rundt og rundt om bjerget for 
at finde et sted, hvor de kan komme op.

Sådan finder du Na-gah (Nordstjernen) 
De klareste stjerner i Storebjørn danner 
Karlsvognen, som er et af de stjernetegn,
der er lettest at finde. 

Den består af syv ret klare stjerner. Tre 
stjerner danner vognstangen. De to næste 
skal være forsmækken af vognen. Bagerst 
er to stjerner, der udgør bagsmækken. 
Franskmændende kalder den kasserollen 
og englænderne synes, det ligner en stor 
suppe-ske, så de kalder den ”The Big Dip-
per”. Fra Karlsvognen kan du finde Na-gah 
(Nordstjernen) ved at ”stjernehoppe” – at 
forlænge Karlsvognens bagsmæk 5 gange. 

Har du set på nattehimlen for nylig? 
Normalt er det jo om vinteren, vi ser på 

stjerner – for så kan vi se så mange. Men på 
en lys sommernat kan du kun se de hun-
drede klareste stjerner, så er det faktisk let-
tere at finde dem, der indgår i stjernetegn 
– og så er det jo knap så koldt! 

Det vil slå gnister på himlen 
Et stjerneskud er et af himlens smukkeste 
fænomener. August byder på mange  
stjerneskud, for da passerer jorden gennem 
en sky fra en komet. Omkring 12/8 vil 
det give omkring 100 stjerneskud i 
timen. Et stjerneskud er oftest en ret lille 
partikel, der brænder op i atmosfæren. 
Det kan ses flere hundrede kilometer væk. 

Har du set rumstationen? 
Du kan også se andet på himlen. Ved som-
merlejrens lejrbål kan man ofte se satellit-
ter, der bevæger sig hurtigt hen over him-
len. Engang imellem kan du endda se den 
internationale rumstation ISS, der kredser 
om jorden. Den har fart på, den når rundt 
om jorden på halvandentime. Det er sjovt 
at tænke på, at der sidder mennesker 
deroppe. 

Store Bjørn med sigte linje til Na-Gha.
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Piben i dag
Den oprindelige pibe er siden givet 
videre i den samme familie, der be-
gyndte med at opbevare den. Ikke 
kun fra far til søn; man kan godt 
springe en generation over, hvis der 
er mere værdig opbevarer.

Den opbevares i dag på Cheyenne 
River-reservatet i Syddakota - der på 
trods af navnet er et Sioux-reservat.

Den nuværende opbevarer (keeper) af 
piben er Arvol Looking Horse, der har 
opbevaret den siden 1966, hvor han 
var 12 år - den yngste hidtil. Han er 
den 19. generation i familien, der har 
opbevaret piben. Den er meget skrø-
belig og bliver kun taget frem med års 
mellemrum ved særlige lejligheder.

Den oprindelige pibe er en „straight“ 
pibe, altså en lige pibe uden særligt 
hoved, men i dag er den mest almin-
delige et T-formet hoved og en løs 
pibestilk. Hovedet er mest alminde-
ligt lavet af catlinit; en rød stenart, 
der kun findes et enkelt sted ved Pi-
pestone Quarry (pipestensbruddet) 
i Minnesota i USA. Det er en blød 
sten, der kan skæres og slibes i form. 
Kun nordamerikanske indianere har 
lov til at hente sten her.

En pibe til ceremonier skal være  
inviet på en særlig måde, og en ind-
viet pibe opbevares aldrig samlet, 
men samles kun, når den skal bruges. 
Ellers er den pakket væk og lagt et  
roligt sted.

Den bruges som nævnt til cere-
monier. Ved svedehytteceremonier  
bliver svedehytten åbnet, og piben 
går rundet og alle deltagerne beder på 
skift med den. 

Ved soldans har alle deltagere en pibe 
med, og her bliver de ikke røget af danser-
ne, men af de øvrige tilstedeværende, der 
samtidig beder for danserne. Ved visions- 
søgning, hvor man er alene uden mad 
eller drikke i 4 dage, har man piben med 
som et holdepunkt.

I al almindelighed er piben meget 
vigtig for mange nordamerikanske 
indianere, så den bør altid behandles 
med respekt af andre.
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Arvol Looking Horse

Alteret og piberne er fra soldansen 
på Pine Ridge reservatet i 1974

Cleaver Warden
Hitouunnen, 1909

Chanunpa er Sioux ordet for 
den hellige cermoni pibe og for 

cermonien hvor den bliver brugt.

Af Gert Gronemann, Krigshøvding 
Foto: Thomas E. Mails, mf.
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Mange stammer - især præ-
riestammer - bruger piber i 
forbindelse med ceremonier.
Det at bede med piben kan 
i sig selv være en ceremoni, 
men den bruges ofte i forbin-
delse med andre ceremonier: 
svedehytte, soldans, visions-
søgning og flere.

Selve ideen med piben er, at når man 
sender røgen opad, beder man sam-
tidig, og man sender så sine bønner 
med op til skaberen. 
Forhandlinger mellem (prærie)india-
nere og hvide blev altid indledt med, 
at man bad med piben, og det var 
samtidig tegn på at man (indianerne) 
ville tale sandhed. Ingen indianer vil-
le vove ikke at tale sandt efter at have 
røget piben. Dette førte til, at nogle 
hvide troede, at piben havde noget 
med fredsforhandlinger at gøre, og 
derfor kaldte de den „fredspibe“. 
Hvilket ret beset er noget sludder.

Hvor kom piben fra?
Engang var sioux’erne samlet i lejr, 
men der var ikke meget mad tilbage. 
Der blev derfor sendt to spejdere ud 
for at søge efter mad. Her så de en 
skikkelse, og da de kom nærmere, så 
de, det var en smuk, ung kvinde med 
en hvid hjorteskindskjole på. 

Den ene sagde: „Hun er alene - lad 
os benytte os af det“. Men den anden 
sagde: „Nej, det er en hellig kvinde - 
lad være“. 
Kvinden så på den første af spejderne 
og sagde: „Jeg kan se, hvad du ønsker. 
Kom blot nærmere“. Men da han 

kom hen til hende, sænkede der sig 
en sky over dem, og da den forsvandt 
var der kun knoglerne tilbage af indi-
aneren og nogle slanger, der kravlede 
rundt mellem knoglerne. 

Hun sagde derefter til den anden, at 
han skulle gå tilbage til lejren, så ville 
hun komme, og hun gav ham besked 
på, hvordan de skulle forberede sig.
Næste dag kom hun gående, syn-
gende, med en bylt på ryggen. Hun 
åbnede bylten, og her lå en pibe, 
chaηnuηpa på dakota (sioux). Hun 

fortalte, hvordan se skulle benytte 
den og behandle den og instruerede 
dem samtidig i sioux’ernes syv vigtig-
ste ceremonier.

Da hun forlod lejren, så de, at før hun 
forsvandt, skabte hun sig om til en 
hvid bøffelkalv og løb væk. 
Hun fik navnet Den Hvide Bison-
kalv-Kvinde - White Buffalo Calf 
Woman - og siden har fødslen af en 
hvid bison i Nordamerika været set 
som noget meget vigtigt, selv om det 
sker meget sjældent.
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Frank Fools Crow

DEN HELLIGE 
CERMONI PIBE
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Ved Farum er der hvert forår et sjovt 
spejderarrangement, som også alle gule 
spejdergrupper er velkomne til at deltage 

i. Et sæbekasseløb, ikke mindre end verdens 
længste og hårdeste, på 10 km fra Farum Station 
til spejdercenteret Egemosen. Det afvikles næste 
år for 46. gang og har udviklet sig til en hel 
folkefest med over 300 deltagende vogne og over 
1000 spejdere. 

Det er et imponerende syn at se de mange 
fantasifulde vogne, der farer afsted fra Farum 
Station, drøner ned ad Djævlebakken og en god 
time senere slider sig frem til Egemose Centeret. 

Der er aldersklasser for ulve, stifindere, spejdere, 
rovere samt forældre. I hver klasse kan man 

deltage i konkurrencen om den hurtigste og 
om den flotteste vogn - men detver svært at 
lave en vogn, der kan med begge steder. Grib 
Skov Trop har haft en hang til de hurtige vogne 
og har vundet løbet flere gange. Klokkekilde 
Roverklan vandt et enkelt år den flotteste vogn. 
Løbet afvikles godt nok i tidsperioden med 
vores forårsturneringer, og det afholder nogle fra 
deltagelse. Men til gengæld er alt arrangeret og 
oplevelsen for spejderne stor, så prøv at få et hold 
afsted – I bliver bidt af stemningen. Alle deltagere 
får et uniformsmærke, og vinderne naturligvis 
gule førertrøjer, flotteste vogne får også præmier.    

Løbet er normalt sidste søndag i maj, find 
indbydelsen ved at søge på ”Oak City Rally”

OAK CITY RALLY
VERDENS LÆNGSTE SÆBEKASSELØB

Af Ole Lumholt, Grib Skov Trop

Byg din egen sæbekassebil
• Et hold består af en selvbygget sæbekassebil og fem 
(evt. fire) spejdere, en i vognen til at styre og fire til 
at skubbe.   

• Vognenes bærende konstruktion mellem for- og 
bagaksel skal udelukkende være lavet af træ, og 
der må ikke anvendes pedal- eller motorkraft til 
fremdrift. 

• Skubbestangen skal være lavet af træ og må max. 
være 30 cm bredere end bagakslen, dog max. 2 
meter i alt. For smalle vogne accepteres dog en 
skubbestang på op til 1 meter (gælder også seniorer 
og forældre). 

• Spidse eller skarpe kanter på vognen skal undgås.

Et par „staldtips“ til de hurtige vogne

• 16” cykelhjul er en rigtig god 
størrelse. De kan købes billigt på 
loppemarkeder.  

• Sørg for at tyngdepunktet er godt 
foran baghjulene, så forhjulene hele 
tiden har vejkontakt. Ellers er det 
svært at styre. 
 

• Man kan montere trinbrædder på 
siden, så et par løbere kan puste ud, 
når det går ned ad bakke.  

• Pas på, at vægten af materialer ikke 
bliver for stor.  

• De garvede åbner hjulnavet og smører 
kuglelejet med fedt inden løbsdagen.  

• Husk at træne i, hvordan I kan skifte 
fører uden at stoppe op for længe.

Vindere 2012 - Ulve - Grib Skov Trop

På en væg i Bassebjerg hænger samlingen af 
plader for de hurtigeste vogne.
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Kender du ulven?

Svømmere: Ulve kan  
svømme op til 13 kilometer  
i ét stræk. 
 
Hørelse: Under de rette 
omstændigheder kan ulve høre 
lyde fra andre dyr på op til 16 
kilometers afstand. 
 
Fart: Den grå ulv (Canis 
lupus) har en topfart på 70 
km/t og kan springe 5 m ad gangen. Den løbe i op til 20 minutter. 
 
Dårlige vagthunde: Ulve egner sig ikke som vagthunde, fordi de har en sky 
natur og skjuler sig, når de møder noget ukendt. 
 
Lugtesans: Ulve har mere end 200 millioner duftceller. Til sammenligning  
har mennesket kun omkring 5 millioner. Ulve kan lugte andre dyr på over  
1,6 kilometers afstand. 
 
Store måltider: En ulv kan æde op til 9 kg kød i ét enkelt måltid. 
 
Kæber og tænder: Ulves kæber er meget kraftfulde; de kan bide kæberne sam-
men med et tryk på 100 kg/cm2. Til sammenligning bider de fleste hunde med 
ca. 50 kg/cm2 – dvs. kun halvt så kraftigt! Ulve har 42 tænder. 
 
Størrelse: Ulves gennemsnitlige længde er 1,5 m (hunulve) og 1,8 m (hanulve). 
Gennemsnitsvægten er 32 kg (hunulve) og 42 kg (hanulve). Gennemsnitshøjden 
er 75 cm (skulderhøjde). 
 
Alder: I naturen bliver ulve maksimalt 13 år gamle. 
 

Ulvehyl: Ulve hyler for at:  
1) komme i kontakt med deres flokmedlemmer,  
2) samle gruppen før jagt,  
3) jage rivaliserende ulvepak på flugt. 

Enlige ulve hyler for at tiltrække mager, men også blot fordi de er 
alene. Den enkelte ulvs hyl varer ca. 5 sekunder, men hylet kan 
virke længere, når hele ulveflokken hyler på én gang.

 

             Hobbyhjørnet

I Danmark har vi i over 2000 år brugt 
fjer til at skrive med. Her kan I se,  hvor-
dan man laver en pen af fjer.

I skal bruge: 
En stor fjer, en skarp kniv, en metaldåse 
med sand, en ovn eller et bål, blæk og 
papir.

Ved strandene ligger fjer fra måger,  svaner og vadefugle. I skoven, tæt på rovfuglere-
der eller rævegrave, kan I finde fjer fra byttedyrene. Eller hvis I kender en jæger, kan 
I måske få fjer fra en fasan. Til en fjerpen skal I bruge en stor fjer, gerne vingefjer. 
Før I bruger fjeren, renses snavs af denne.

Varmebehandling af fjeren 
Fjeren bliver meget stærkere og lettere at skære i, hvis I varmebehandler den først.

Varm en dåse med sand op i ovnen eller i et bål, til sandet er cirka 180 grader varmt. 
Stik spidsen af fjeren ned i sandet til lige under fjerstrålerne.  Lad den stå, til sandet 
er kølet af.

Sådan skæres spidsen til 

A. Lav et cirka to cm skråt snit med en skarp  
 kniv nederst på skaftet af fjeren – hen mod spidsen.  
 Pas på fingrene.

B. Skær endnu et skråt snit cirka én cm fra spidsen.

C. Skær spidsen lige over, så den får den bredde, du   
 ønsker, og til sidst laver I en slids på ca. 1 cm ind i    
 skaftet fra spidsen. Slidsen får blækket til at løbe  
 lettere ned til spidsen.

Dyp pennen i blæk og skriv eller tegn på et stykke papir. 
Den måde, spidsen er skåret på, har stor betydning for, hvordan skriften ser ud.  

En smal spids giver en tynd streg, en bred spids giver en tyk streg. Det kan godt 
være, at du skal skære pennen til nogle gange, før den er rigtig god.

  GÆT EN HALE

Darzee (Venlighed)
Skrædderfuglen har fået sit navn på grund af den måde, 
den laver sin rede og syr et hylster af blade omkring sin rede. 

Vampyrdyr...

Halen kommer fra en kronhjort.

      Baloo leger

Slange snigning
Hver bande står i bande-orden, og 
ulvene står med
spredte ben, mens fødderne rører 
hinanden.

Hver bandeleder har en 
ærtepose.

På ordet ”Start” kravler han slalom 
mellem benene på hver ulv i banden, 
indtil han når den anden ende, hvor 
han stiller sig med fødderne spredt.
Ærteposen sendes fra ulv til ulv op til 
den anden ende, næste ulv kravler 
slalom, rejser sig, osv.

Hurtigste bande vinder.

Stikmygggen er nok det dyr, alle 
danskere har haft tættest på kroppen. 
De bedste forsvars værker er
her klask, der rammer – og så tøj.

Lus er meget irriterende – og selv ren 
ører, ren samvittighed og nyskurede 
gulve hjælper ikke med at holde dem 
væk.

Flåten bider sig fast og suger blod helt 
lydløst og smertefrit. Derfor er den 
farlig. Når skovflåten suger blod, kan 
der overføres en bakterie, der hedder 
Borrelia.
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SÅ ER DE PÅ VEJ - 
PIONERERNES NYE
DUELIGHEDSTEGN!

Efter at have været under revision i mange 
år er de nye duelighedstegnshæfter endelig 
på vej i trykken. Korpsstyrelsen har lavet 
et par mindre rettelser, som pionererne 
skal godkende – herefter kan de nye hæfter 
købes på shoppen, og I pionerer kan 
komme i gang! 

Af Rasmus Møller Bech, Kong Hardeknud Trop

Hvordan tager man dem? 
Duelighedstegnene dækker ligesom 
væbner- og riddersnoren over flere 
emneområder. 

Man skal således kunne lidt af hvert 
af de 5 hovedområder: 
orientering, håndelag, 
lejrsport, madlavning 
og nogle afsluttende prøver. 

Dette kan man krydre med op til 
flere valgfrie områder, som passer en 
bedst – f.eks. tovværk, murer, idræt, 
snedker mv. 

Hvem bliver de første pionerer til at 
pryde deres uniform med de flotte 
nye mærker? Lad os tage en status 
på næste pionerturnering! 

Hvilke mærker er der? 
Der er 6 mærker, 3 af dem er 
“almindelige” duelighedstegn, 
som du kender dem: hornet, 
skovmand og beredskabsmærket. 
Hornet er lavet til at kunne klares 
på almindelige klanmøder, mens 
skovmand indeholder opgaver, der 
kræver at man tager ud i naturen 
og slår sig løs. Beredskabsmærket 
er det sværeste, som indeholder 
udfordrende spejdertekniske 
opgaver.  

De 3 øvrige mærker er eventyrer, 
ildborsprøven og 100 km-stenen. 
De kan stå alene og pryde din 
uniform eller dit bælte, når 
du har været på et spændende 
spejdereventyr, mestret 
ildborskunsten eller trådt dine såler 
i laser over 100 km.

100 km-stenen

Ildborsprøven

HornetSkovmand

Beredskabsmærket Eventyrer



    aug-nov 2020   SPEJDERSPORT   35      

For 5 år siden (2015) 
24 patruljer deltog i årets Wagadugoløb i Præstø. 
Gangsterne havde gemt diamanter i enkelte af 400 
dåser tomater, som spejderne fik opsporet. Da ikke 
alle kunne bryde koden til, hvilke dåser der indeholdt 
diamanter, kom havneområdet til at flyde i flåede to-
mater. Det nyanskaffede beduintelt udgjorde en flot 
kulisse for de tilrejsende oliesheiker. 

For 10 år siden (2010) 
Wagadugoløbet blev indledt 23/4 med parade og 
oplæsning af Sct. Georgsbudskabet på Amalienborg 
Slotsplads. Herfra gik det i hurtiggående motorbåde 
til Refshaleøen og Trekronerfortet. Ved afslutningen 
var gangsterne fanget på en havnemole uden mulig-
hed for flugt. Pludselig så man bobler i vandet – ”Der 
kommer en dykker!” råbte spejderne, – men op steg 
en u-båd som gangsterbossen hoppede ombord på og 
flygtede for næsen af spejderne. 

For 15 år siden (2005) 
Rovere fra Klokkekilde Roverklan og Susøens Sønner 
præsenterede en ny spejderturnering ”Wagadugoløbet”. 
Første løb blev afviklet i Hvalsøskovene. Afslut-

ningen blev enestående, da spejderne lå på lur på en 
græseng, der pludselig blev overfløjet i lav højde af et 
fly, der landede, tog gangsterbossen ombord og lette-
de igen. Det blev begyndelsen på en række fantasifulde 
flugtforsøg i årene fremover. 

For 20 år siden (2000) 
Årets foto blev Jens Mackenhauer i en suppegryde 
over bål. Ulveturneringen foregik blandt kannibaler. 
Der var fremstillet en suppegryde af en halv olietank, 
der var fyldt med vand. Heri stod Jens omgivet af løg 
og gulerodsstykker. Ulvene havde svært ved at finde 
frem, så temperaturen blev høj, og Jens måtte hoppe 
rundt, selvom der var træbund, og han bar støvler. 
 
For 25 år siden (1995) 
Hele korpset fulgte med spænding de 9 spejdere fra 
1. Næstved, der var på spejdertur til bjergområdet 
”Verdens Tag” i Himalaya. Med 18 barfodede bærere 
og syv yakokser nåede gruppen base camp. Herfra gik 
det med isøkser og støvlepigge til toppen, som fire 
nåede. Store oplevelser sætter spor. 8 af de 9 spejdere 
er stadig aktive i korpset, og turen har nu inspireret 
andre.  

KAN 
DU 
HUSKE?
Af Ole Lumholt, Grib Skov Trop

spændende nyt fra
spejdermuseet

I museumsbygningn i Allerød arbej-
der vi på 2 udstillinger. En om korp-
sets historie fra årene op til korpsets 
stiftelse til seneste korpslejr og en om 
stifinderarbejdet, der jo er unikt for 
vort korps. Som det ses på billederne 
nedenfor, har vi modtaget mange 
specielle effekter, bl.a. uniformer fra 
2 af de personer, der stiftede korpset.  

Og vi har et af de hjemmelavede 
korpsmærker, som nogle spejdere an-
vendte, inden korpset fik de emalje-
rende. Det allerførste nummer af Spej-
dersport. Resterne af de tre pile, der 
antændte jubilæumslejrbålet i 2009. 
Et brændestykke fra WFIS-jambo-
ree-lejrbålet i Rold Skov. Statuen af 
borgmesteren fra Gurrewille 2014.  

Til stifindersamlingen hestehaler, 
en indianerdragt, buer og pile m.v.  
I samlingen indgår også to ordensbånd 
med røde pile ”Order of the Arrow”. 
De er doneret af Erik Sennels, der  
giver følgende beretning og hilsen:
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I juli 1981 ledede jeg sammen med min 
kone Jutta Sennels et spejderkontingent 
til USA, hvor vi rejste rundt i staterne i 
tre uger. Vi havde mange store oplevelser, 
hvor vi bl.a. blev modtaget af borgmeste-
ren i New York – Ed Koch.
Vi optrådte med ”Prinsessen på ærten” i 
Central Park foran statuen af H. C. An-
dersen.
Ved Detroit deltog vi i en stor camp med 
mange amerikanske spejdere. De var me-
get imponerede over vore lejrarbejder, 
hvor vi bl.a. konstruerede en indgang-
sportal som en kopi af Lillebæltsbroen!
Den største oplevelse for min kone og jeg 
var, da vi blev optaget i ”The Red Arrow”.
Vi var til et kæmpestort lejrbål på en 
skråning ned mod en stor sø. Midt under 
lejrbålet blev en kano padlet ind til bred-
den med tre indianere i – vaskeægte for-
stås! Alle sad i fuldstændig tavshed rundt 
om lejrbålet, da de tre indianere gik op og 
stillede sig foran Jutta og mig. 
De sagde intet, men gav tegn til, vi skulle 
følge efter dem ned til kanoen. Vi kom 
ombord og blev sejlet lige så stille væk, 

som de var kommet. Kanoen forsvandt 
ind i skoven, hvor vi kom til en hemme-
lig plads. Her blev vi ført i land, og vi fik 
malet en rød pil i panden. Vi fik så oplyst, 
at man for at blive medlem af ”The Red 
Arrow” skulle efterlades i ”junglen”, indtil 
man havde slidt malingen af – og først 
derefter kunne man komme tilbage til 
den hemmelige plads!
Som man kan se på billedet, havde vi 
stadig den røde pil i panden, da vi kom 
tilbage til vore spejdere, men vi er stolte 
over at være optaget i ”klanen”. Som be-
vis herfor fik vi udleveret et skærf med 
den røde pil og derudover en bog, hvor 
man kan studere nærmere, hvad ”The 
Red Arrow” går ud på.
Jeg har afleveret det hele til jeres spejder-
museum foruden en masse andre effekter 
indsamlet gennem et spejderliv på mere 
end 70 år! Jeg vil håbe, I vil finde inspira-
tion i noget af materialet!

Med gul spejderhilsen Erik Sennels.
Medstifter af ”De Gule Spejdere 
i Danmark”

Red Arrow
Af Erik Sennels, tidl. spejderchef
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sets historie fra årene op til korpsets 
stiftelse til seneste korpslejr og en om 
stifinderarbejdet, der jo er unikt for 
vort korps. Som det ses på billederne 
nedenfor, har vi modtaget mange 
specielle effekter, bl.a. uniformer fra 
2 af de personer, der stiftede korpset.  

Og vi har et af de hjemmelavede 
korpsmærker, som nogle spejdere an-
vendte, inden korpset fik de emalje-
rende. Det allerførste nummer af Spej-
dersport. Resterne af de tre pile, der 
antændte jubilæumslejrbålet i 2009. 
Et brændestykke fra WFIS-jambo-
ree-lejrbålet i Rold Skov. Statuen af 
borgmesteren fra Gurrewille 2014.  

Til stifindersamlingen hestehaler, 
en indianerdragt, buer og pile m.v.  
I samlingen indgår også to ordensbånd 
med røde pile ”Order of the Arrow”. 
De er doneret af Erik Sennels, der  
giver følgende beretning og hilsen:
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I juli 1981 ledede jeg sammen med min 
kone Jutta Sennels et spejderkontingent 
til USA, hvor vi rejste rundt i staterne i 
tre uger. Vi havde mange store oplevelser, 
hvor vi bl.a. blev modtaget af borgmeste-
ren i New York – Ed Koch.
Vi optrådte med ”Prinsessen på ærten” i 
Central Park foran statuen af H. C. An-
dersen.
Ved Detroit deltog vi i en stor camp med 
mange amerikanske spejdere. De var me-
get imponerede over vore lejrarbejder, 
hvor vi bl.a. konstruerede en indgang-
sportal som en kopi af Lillebæltsbroen!
Den største oplevelse for min kone og jeg 
var, da vi blev optaget i ”The Red Arrow”.
Vi var til et kæmpestort lejrbål på en 
skråning ned mod en stor sø. Midt under 
lejrbålet blev en kano padlet ind til bred-
den med tre indianere i – vaskeægte for-
stås! Alle sad i fuldstændig tavshed rundt 
om lejrbålet, da de tre indianere gik op og 
stillede sig foran Jutta og mig. 
De sagde intet, men gav tegn til, vi skulle 
følge efter dem ned til kanoen. Vi kom 
ombord og blev sejlet lige så stille væk, 

som de var kommet. Kanoen forsvandt 
ind i skoven, hvor vi kom til en hemme-
lig plads. Her blev vi ført i land, og vi fik 
malet en rød pil i panden. Vi fik så oplyst, 
at man for at blive medlem af ”The Red 
Arrow” skulle efterlades i ”junglen”, indtil 
man havde slidt malingen af – og først 
derefter kunne man komme tilbage til 
den hemmelige plads!
Som man kan se på billedet, havde vi 
stadig den røde pil i panden, da vi kom 
tilbage til vore spejdere, men vi er stolte 
over at være optaget i ”klanen”. Som be-
vis herfor fik vi udleveret et skærf med 
den røde pil og derudover en bog, hvor 
man kan studere nærmere, hvad ”The 
Red Arrow” går ud på.
Jeg har afleveret det hele til jeres spejder-
museum foruden en masse andre effekter 
indsamlet gennem et spejderliv på mere 
end 70 år! Jeg vil håbe, I vil finde inspira-
tion i noget af materialet!

Med gul spejderhilsen Erik Sennels.
Medstifter af ”De Gule Spejdere 
i Danmark”

Red Arrow
Af Erik Sennels, tidl. spejderchef
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nyt fra depotet

Emaljekrus, sisal og lærredspresseninger

Emaljekrus 
Er på lager, kan købes på shoppen, se billede. 

3-slået sisal 2½ kg 
(sælges kun til gule spejdergrupper)  
DKK 125,00 Kræver lederlogind.

Leveres efter nærmere aftale på korpsarrangementer.  

Varenummer: 9100. 

Kraftigt 3-slået sisal på 2,5 kg spole  
Detaljer: 

• Længde: cirka 350 m. 

• Brudstyrke: 210 kg. 

Kontakt Preben vedr. bestilling og levering: 

preben@degulespejdere.dk tlf. 24 83 53 44. 

Lærredspresenninger 3*4 meter med 
faste øjer i metal 
De blev leveret i maj og vil komme til salg på 

shoppen. 

Jens Langknivs Gruppe har mistet sin ulveleder, 
Danny Reinholt Petersen; Han blev 48 år.  Han var 
på vej hjem efter et besøg hos sin nabo, da han for-
ulykkede på sin ATV og efterfølgende døde af sine 
kvæstelser. 

Spejderlivet og De Gule Spejdere har været en stor 
del af Dannys liv, og han har været fast tilknyttet 
Jens Langknivs Gruppe siden 1999 og været ulvele-
der siden 2002. 

Danny var et stort aktiv for Jens Langknivs Gruppe. 
Han værnede om gruppens værdier og deltog i alt, 
som havde betydning for gruppen. Spurgte man 
Danny om hjælp, kunne man altid være sikker på at 
få den. Han var meget engageret i spejderarbejdet og 
elskede lejrlivet, at få lavet en god lejr, lave en spæn-
dende historie, leve sig ind i den, klæde sig ud og 
give alle en god oplevelse – hans største mål var, at 
alle skulle rejse hjem med gode oplevelser og følelsen 
af at være en del af noget stort. 

Danny var hjælpsom, omsorgsfuld og en rigtig god 
kammerat. Han efterlevede det løfte, som alle ulve 
giver, når de bliver optaget i flokken: 
Jeg lover hver dag at gøre en lille ting, der kan hjælpe 
eller glæde en anden. Gør dit bedste. 

Danny blev begravet lørdag d. 29. februar fra Spar-
kær Kirke. En smuk afsked, hvor De Gule Spejdere 
i Danmark var flot repræsenteret. Der skal fra Jens 
Langknivs Gruppe lyde en stor tak til de fremmødte 
samt for blomster og kranse.

Fredag 3 januar blev Tonny Madsen bisat fra en fyldt 
kirke i Tåstrup. 

Et langt liv var slut, og i dette liv var spejderbevægel-
sen en stor del af Tonny. 

Han voksede op i Saxogade på Vesterbro, og selvom 
der her var mange gode spejdertroppe, så fandt han 
vej til Østerbro, hvor han under Ilse og Bent Bjer-
rings ledelse var med til at oprette en ny spejdertrop 
– Ridder Roland. 

Tonny var med i det 3-kløver, som senere tog over i 
troppen, hvor han i mange år fungerede som tropsas-
sistent. Tonny kunne være den kølige, lidt firkantede 
og faste person, som forventede, at vi spejdere ydede 
vores bedste – hvad vi så også gjorde – men det var 
altid med et glimt i øjet og en anerkendelse til det 
gode venskab og resultater - der bar Troppen frem i 
alle årerne. 

Tonny fulgte det nye korps stiftelse på sidelinien, 
og hans spejderinteresse for dette bragte ham en ny 
spejdertid her, først som formand for den nye spej-
dertrop Thors Følgesvende i Taastrup, hvor han bo-
ede. Efter det andet og tredje år af korpsets historie 
var korpsets delt i 2 lejre omkring ledelse af korpset, 
og da uoverensstemmelserne var bilagt, blev han ny 
formand for korpset, og det var han i næsten 8 år. 

En principfast herre er gået bort. Hans bidrag til 
spejdersagen og korpset har været ganske stort! 

NEKROLOG 

ET STORT AKTIV FOR JENS
LANGKNIVS GRUPPE

KORPSETS FORMAND GENNEM 8 ÅR
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LPT-statistik
Da Ræven fra Rold Skov fik sin 2. sejr, 
indskrev den sig i gruppen af kun 7 pa-
truljer, der de seneste 20 år har kæmpet sig 
til sejren 2 gange. En enkelt patrulje, Ugler 
fra Fugl Phønix, har vundet LPT 3 gange, 
oven i købet tre gange i træk 2015-2017.

Dragonsabel og kilt
Klokkekilde Roverklan fejrede for nylig 
20 års jubilæum. I den anledning kom en 
gæst med en helt speciel gave, en dansk 
dragonsabel med en enestående historie. 
Den blev i 1848 erobret fra en dansk 
dragon. Kom via Tyskland til Sydøst-
afrika (dagens Tanzania), var med i Boer-
krigen, erobret af en skotte og hjembragt 
til Gordonklanens hovedsæde, hvor den 
blev vægpynt. I 1962 blev den overrakt 
til den danske roverklan Gøngerne til 
brug ved ceremonier i forbindelse med, 
at de fik tilladelse til at anvende Gordons 
klantartan til deres kilte.

Ved jubilæet blev sablen nu videregivet 
til Klokkekilde Roverklan med en hil-
sen fra Gordonklanens overhoved, der 
videregav tilladelse til at Klokkekilde 
både må bære Gordonklanens tartan 
og videreføre de traditioner som Gøn-
gerne fik for 60 år siden. Med sablen 
fulgte også en blankvåbentilladelse.

Til eftertanke
En Nestor i korpset udtalte under LPT 
2018 i en snak om spejderånden i korpset:  
”Det er lige ved, jeg synes, at det var bedre 
dengang, vi ikke havde alle de penge”. 

Gran eller Fyr?
Hej Ole. Er en douglasgran egentligt 
et fyrretræ? På engelsk hedder den jo 
Oregon Pine som fyrretræ (Pine-Tree),
og farven er også rødlig som fyrretræ.
Hej Rene. Det er meget enkelt. Et fyr-
retræ har nåle, der sidder i bundter, en-
ten 2, 3 eller 5. På gran sidder nålene 
enkeltvis. Douglasnåle sidder enkelt-
vis, altså er det en gran.
Douglas kendes på, at nålene lugter ci-
tronagtigt. Desuden er koglerne frække 
og rækker tunge. Frem under hver kog-
leskæl stikker en tredelt tunge frem.

Douglaskogle med tunger

Glæden ved det primitive lejrliv
I 1911 var vores uniformer flunkende 
nye, made in England (hat 3,00 kr., 
skjorte 4,50 kr.) – og med flagrende 
skuldersløjfer, vores stave var lange, det 
var polerede asketræsriveskafter, og der 
var indbrændt metermål, de fungerede 
også som teltstænger. 
I 1912 stod teltet på Skagens nord-
strand, det ødeste sted vi kunne finde. 
Teltet var meget svajrygget, og teltet var 
meget mørt, det var hjemmelavet af fire 
udrangerede markiser, en gave fra by-
ens fineste guldsmedeforretning. For at 
holde det sammen, og stive det lidt af 
var der indsyet stærke reb langs ryg og 
alle sømme. Men hvor var vi glade for 
det og stolte over konstruktionen. Pløk-
kene? Jo, det var tøjrpæle til kotøjr uden-
dørs og 6 tommer spiger indendørs. 
Underlag! Kendte man ikke dengang. 

 
Vi lå på vores cykelregnslag og blå ma-
trosfrakker, de her, I ved, de toradede 
med gule ankerknapper. Sådan var pio-
nerernes teltliv.

1.  Viborg spejder

Ulveunge på Smørstenen

Smørstenen
I Danmark har vi godt 100 kæmpe-
sten, sten der måler mindst 4 meter på 
længste led (5 m på Bornholm). Der 
ligger en tæt på hver spejdergruppe. 
3 km fra Grib Skov Trop kan man se 
Smørstenen rejse sig med lodrette sider 
som et lille trekantet bjerg. Dens volu-
men anslås til 12 m3, hvilket giver en 
vægt på ca. 30 tons, idet granit vejer 
2,7 tons per m3.
Et sagn fortæller, at den skal stamme 
fra Kullen, hvor Kullemanden kastede 
den efter Nødebo Kirke, da han ikke 
brød sig om klangen fra kirkeklokken. 
Her ses en ulveunge fra Grib Skov Trop 
på stenen. Hvilken gruppe kan præste-
re deres sten i næste nummer?

Del med andre
Små, gode historier fra 
spejderlivet kan sendes til:
ole.lumholt@email.dk
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Pigespejderne smider uniformen
KFUK-spejderne har afskaffet spejder-
uniformen med mærker og dueligheds-
tegn. De finder den gammeldags, det 
at vise duelighedstegn som ikke inklu-
derende for nye spejdere og noget, der 
fremmer en usund præstationskultur.
Bag historien ligger måske også, at de 
efter års tilbagegang for 5 år siden hav-
de en meget succesfuld kampagne, der 
gav 1000 nye medlemmer. En 25% 
forøgelse af korpset. 
Men hvad gav fremgangen? De har 
indført fastansatte konsulenter, opret-
tet familie-spejd, fjernet den nedre al-
dersgrænse, oprettet en ny enhed for de 
0-5-årige og nu fjernet uniformen! 
Fokus skal være på spejderarbejdet og 
ikke antallet af medlemmer.
KFUK-spejderne regner med, at de an-
dre korps med tiden vil følge trop. Er vi 
langsomt på vej i samme retning? 

Pip i årstiderne
Den milde vinter har fået mange træk-
fugle til at blive i Danmark.
For første gang i nyere tid er der regi-
streret flere end 400 ørne i en januar 
måned. 395 havørne og 14 kongeørne.
Den smukke røde glente er også tal-
stærk denne vinter. 432 er optalt, hvil-
ket er vinterrekord, efter den har været 
udryddet i Danmark. Den røde glente 
er ådselæder og holder derfor gerne til 
i skovkanten mod marker og husdyr-
hold, men også mod motor-veje, hvor 
bilerne serverer mange døde dyr. Spe-
cielt i timen inden solnedgang kan man 
se glenten cirkle omkring i landskabet. 

Så sandt som det er sagt
“There is no elevator to sucess, you 
have to take the stairs” proklamerede 
en 12-årig spejder fra sin livserfaring 
ved lejrbålet på Gilwellturen.

Ermelunden
Ermelunden er en historisk spejder-
grund. Det var her, den 2. verdensjam-
boree blev afholdt; det var den første 
jamboree, som holdtes under lejrfor-
mer, og efter den blev alle senere jam-
boreer gennemført som lejre. Spejdere 
fra 33 nationer deltog i et samlet an-
tal af knap 5000. Den lille bakke nær 
Hjortedammen kaldes stadig siden den 
tid: ”Totemhøjen”. Det var der, ”To-
tempælen” stod, og herfra vi i museet 
har et flot fotografi med Baden-Powell 
ved totempælen.
Senere var det også her, at Det Danske 
Spejderkorps i 1935 fejrede sit 25 års 
jubilæum med en korpslejr. Efter krigen 
blev det til endnu en korpslejr på stedet, 
da Det Danske Spejderkorps i 1946 
samlede 7000 deltagere og igen satte en 
totempæl på totemhøjen. 
Til minde om jamboreen i 1924 blev der 
sidste sommer rejst en mindesten netop 
på totemhøjen. De Gule Spejderes Mu-
seum havde fire rovere til stede ved afslø-
ringen af stenen, og der var desuden flere 
spejdere fra Robin Hood Gruppe.

Mindestenen i Ermelunden

Kludder i historien
Nu skal man passe på med de histo-
riske betragtninger, når spejdermuse-
umssjakket er til stede. Ved indvielsen 
af mindestenen for 1924-jamboreen 
mødte en af hoved-talerne frem med et 
af de gamle, grønne korpsmærker ding-
lende i en sikkerhedsnål fra skjortelom-
men. I talen nævnte han: ”Dette mærke 
har et meget lavt nummer og har  sand-
synligvis været med på lejren netop her 
i 1924”  …aaaah, kommenterede vo-
res museumssjak i skægget, - nu blev 
korpsmærkerne jo først indført i 1926! 
Så det ville være noget overraskende.

Skovduerne
Ved præmieuddelingen på seneste lands-
patruljeturnering gav Skovduerne fra 
den kun 6 år gamle Kong Hardeknud 
Trop en stor overraskelse ved at kæmpe 
sig til 3. pladsen. Ikke siden 2003 har en 
patrulje fra en af korpsets nye, små grup-
per for første gang blandet sig i toppen. 
Dengang var det Ræven fra Rold Skov, 
der vandt en 2. plads. De efterfølgende 
2 år blev de vindere. 
TL Jacob fra 1. Næstved gav denne flot-
te kommentar: ”Skovduerne er en yderst 
kompetent og dygtig patrulje. Det er 
bevægende for en gammel tropsleder 
at opleve nye, uerfarne spejderpatruljer 
vokse og blive en del af de patruljer, de 
andre omtaler som ”en af dem man skal 
slå for at sejre”.”
Skovduerne måtte se sig slået af Egern 
fra 1. Næstved Trop og Ræve fra Jens 
Langkniv, der kæmpede sig til en flot 1. 
plads. Til lykke til alle.
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grund. Det var her, den 2. verdensjam-
boree blev afholdt; det var den første 
jamboree, som holdtes under lejrfor-
mer, og efter den blev alle senere jam-
boreer gennemført som lejre. Spejdere 
fra 33 nationer deltog i et samlet an-
tal af knap 5000. Den lille bakke nær 
Hjortedammen kaldes stadig siden den 
tid: ”Totemhøjen”. Det var der, ”To-
tempælen” stod, og herfra vi i museet 
har et flot fotografi med Baden-Powell 
ved totempælen.
Senere var det også her, at Det Danske 
Spejderkorps i 1935 fejrede sit 25 års 
jubilæum med en korpslejr. Efter krigen 
blev det til endnu en korpslejr på stedet, 
da Det Danske Spejderkorps i 1946 
samlede 7000 deltagere og igen satte en 
totempæl på totemhøjen. 
Til minde om jamboreen i 1924 blev der 
sidste sommer rejst en mindesten netop 
på totemhøjen. De Gule Spejderes Mu-
seum havde fire rovere til stede ved afslø-
ringen af stenen, og der var desuden flere 
spejdere fra Robin Hood Gruppe.

Mindestenen i Ermelunden

Kludder i historien
Nu skal man passe på med de histo-
riske betragtninger, når spejdermuse-
umssjakket er til stede. Ved indvielsen 
af mindestenen for 1924-jamboreen 
mødte en af hoved-talerne frem med et 
af de gamle, grønne korpsmærker ding-
lende i en sikkerhedsnål fra skjortelom-
men. I talen nævnte han: ”Dette mærke 
har et meget lavt nummer og har  sand-
synligvis været med på lejren netop her 
i 1924”  …aaaah, kommenterede vo-
res museumssjak i skægget, - nu blev 
korpsmærkerne jo først indført i 1926! 
Så det ville være noget overraskende.

Skovduerne
Ved præmieuddelingen på seneste lands-
patruljeturnering gav Skovduerne fra 
den kun 6 år gamle Kong Hardeknud 
Trop en stor overraskelse ved at kæmpe 
sig til 3. pladsen. Ikke siden 2003 har en 
patrulje fra en af korpsets nye, små grup-
per for første gang blandet sig i toppen. 
Dengang var det Ræven fra Rold Skov, 
der vandt en 2. plads. De efterfølgende 
2 år blev de vindere. 
TL Jacob fra 1. Næstved gav denne flot-
te kommentar: ”Skovduerne er en yderst 
kompetent og dygtig patrulje. Det er 
bevægende for en gammel tropsleder 
at opleve nye, uerfarne spejderpatruljer 
vokse og blive en del af de patruljer, de 
andre omtaler som ”en af dem man skal 
slå for at sejre”.”
Skovduerne måtte se sig slået af Egern 
fra 1. Næstved Trop og Ræve fra Jens 
Langkniv, der kæmpede sig til en flot 1. 
plads. Til lykke til alle.
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PÅ BESØG HOS 
FRIE FUGLE

Meget kort tid efter at De Gule Spejdere i Danmark 
var blevet stiftet på et møde i Odense i februar 1984, 
blev den første nye gruppe oprettet under det helt 
unge korps. Gruppen, der fik hjemsted i Søndersø 
på Nordfyn og tog navnet Frie Fugle, har spillet en 
central rolle – også geografisk – i korpset lige siden. 

Med sin placering midt i landet har 
gruppens hytte og grund været et 
naturligt midtpunkt for utallige korp-

sarrangementer gennem årene. I en del år blev 
alle lederkurser afholdt her, og i over 20 år er det 
årlige korpsrådsmøde blevet afholdt i det kæmpe-
store mødelokale, formentlig korpsets største, på 
1. sal i gruppens hytte.  

Frie Fugles hytte, Reden, ligger på en nedlagt 
skydebane. I begyndelsen delte gruppen pladsen 
med en skytteklub, men har i de sidste mange år 
haft området for sig selv. Oprindelig blev hytten 
bygget med udgangspunkt i tre tilbageværende 
gasbetonvægge fra skydebanen, hvor der så blev 
tilføjet en barak med køkken og toilet. Sidenhen 
fulgte en række ud- og tilbygninger rundt om 
denne barak – blandt andet det flotte mødelo-
kale på 1. sal. I 2014-15 viste det sig dog, at den 
oprindelige – og efter planen midlertidige barak 
– var så nedslidt, at den skulle udskiftes. Derfor 
blev en stor del af hyttens underetage fuldstændigt 
renoveret, og der blev lavet et stort, nyt køkken og 
nye toiletter. 

Det er ikke kun selve Frie Fugles navn, der henvi-
ser til fugleriget. Det er faktisk et gennemgående 
tema i alt, hvad gruppen foretager sig. Som nævnt 
har hytten fået navnet Reden, men derudover 
bliver rafteskuret kaldt Fuglehuset (det er endda 
pyntet med små fuglehuse udenpå), og gruppens 
opslagstavle hedder Foderbrættet. Selv bander, 
kobler og patruljer er opkaldt efter fugle: Bander-
ne har typisk navne efter almindelige havefugle, 
koblerne er opkaldt efter de lidt større fugle, mens 
gruppens spejderpatrulje hedder Vandrefalke, som 
hører til blandt de helt store ørnefugle. 

En gammel tradition
En vigtig og gammel tradition hos Frie Fugle er 
den årlige oprykningsweekend om efteråret – selv-
følgelig kaldet Efterårstrækket. Her skal medlem-
mer, der rykker op fra en gren til den næste, bryde 
ud af en kreds dannet af medlemmerne i grenen, 
de kommer fra, og ind i den næste grens kreds. 
Alle deltagere på efterårstrækket får endvidere 
hængt deres navn på et af gruppens helt særlige 
klenodier: Et urgammelt rodstykke med indridse-
de fuglemotiver.  

Af Anders Rønn-Nielsen, Grib Skov Trop
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 På trods af et gennemgående fugletema og et 
kæmpestort gåpåmod har gruppens medlemmer 
trods alt måttet sande, at de desværre aldrig selv 
lærer at flyve. De har til gengæld fundet den 
næstbedste løsning og har gennem årene udviklet 
sig til at være korpsets ubestridte klatreeksperter. 
Der bliver både klatret i klatretårn og med klatre-
liner langt oppe i spejdergrundens høje træer.   

Selvom gruppen er stolt over at komme fra Fyn, 
er man heller ikke bange for at udforske andre 
danske øer. Derfor er det blevet en tradition – 
når det ellers har kunnet lade sig gøre – at tage 
på sommerlejr på forskellige danske øer. I den 
forbindelse har gruppen blandt andet besøgt 
Læse og Strynø. En anden tradition er glæden 
ved – og evnen til – at lave virkelig god mad. De 
fleste, som har deltaget i en turnering arrangeret 
af Frie Fugle eller været på besøg i deres hytte 
til et korpsarrangement, har nok oplevet, at der 
gøres lidt mere ud af maden her end andre steder. 
Køkkenet er efter den seneste hytterenovering 
topprofessionelt med en stor kapacitet, og der er 
endda malet opskrifter på pandekager og trylledej 
på væggen! Frie Fugle er i øvrigt - så vidt den-
ne skribent er orienteret – den eneste gruppe i 
korpset, som ejer en vaskeægte popcornmaskine. 
Når den ikke lige er i brug, kan den findes på 
toilettet… 

Hyggelige indtægtskilder
I ugen op mod første søndag i advent har grup-
pen i mange år haft en bod foran den lokale 
Rema 1000, hvor der sælges hjemmelavede 
juledekorationer. Når den sidste juledekoration 
er solgt, er det en fast tradition, at hele gruppen 
holder juleafslutning i hytten med gløgg, æbleski-
ver og massevis af hygge. 

En anden vigtig indtægtskilde for Frie Fugle er 
afholdelsen af et tilbagevendende loppemarked. 
Forældre og venner af gruppen hjælper med at 
samle loppeeffekter ind, som så efterfølgende kan 
sælges. Afholdelsen af loppemarkedet har endda 
medført endnu en indtægtsgivende aktivitet. 
Det viste sig, at en masse af de afleverede ting af 
jern ikke kunne sælges på loppemarkedet, men 
at jernet i sig selv var så værdifuldt, at det kun-
ne sælges videre. Det har siden udviklet sig, så 
gruppen simpelthen indsamler jern – ikke mindst 
i form af dåser – som så kan sælges. 

En ekstra bonus ved indsamlingen af loppeeffek-
ter er, at det er herigennem, at gruppen har fået 
opbygget en samling af junglebogens figurer i 
bamseudgave. Så man skal ikke blive forskrækket, 
hvis man en mørk vinteraften under et besøg i 
Reden pludselig møder Baloo eller Shere Khan.  
Dette var en lille historie om Frie Fugle. I næste 
nummer af Spejdersport vil jeg tage på besøg hos 
endnu en spejdergruppe!

ROBINHOOD
WWW.ROBINHOODGRUPPE.DK

Efter en vel overståede juletur med Kong Har-
deknud Trop og vinterpause gik vi gang med 
møderne i begyndelsen af januar. Vi har indledt 
2020 med at afholde to fastelavnsarrangementer i 
samme weekend, et for vores bydel og et i sam-
arbejde med kirken, hvor der var stor tilslutning 
begge dage med i alt omkring 230 besøgende.

Corona satte jo en stopper for spejderarbejdet, og 
det var til stor glæde for alle, da vi kunne komme 
i gang igen, og især at alle mødte op :-). Vores 
sommelejr foregik ved Ellebomhus, sikke et dejligt 
sted. En del ulve gennemførte Akelas prøve og 
stifinderne tog ørneprøven. På lejren blev vores 
første sommerlejrfigur fremstillet. 

Vi har fuld fart på hytterenoveringen, der er støbt 
gulv i tropsrummet, sat nye vinduer i, installeret 
køkken, lagt fliser i pejserummet, muret pejs med 
imponerende pejseindsats, lavet flere borde og 
en stor reol til spejderlitteratur. Vi planlægger en 
kæmpe indvielsesfest 19. september og samtidig 
en PR-dag til at komme i gang igen efter coronati-
den. Vi er 12. ulve og 5 stifindere.

2019 sluttede med juletur til vores lejrgrund, 
Ølstykke-Centret. Med tog fra Amager til Ølstyk-
ke – opdeling i hold – opgaver som kravlenisseud-
klipning (til ophængning i hytten), fremstilling af 
juledekorationer på Ølstykke Planteskole, og efter 
ca. 3 km vandring nåede vi centret.

Efter at have fortæret madpakkerne begyndte et 
”juleløb” på grunden med bl.a. fremstilling af 
nisselandsby i ler, plantning af ca. 30 fyrretræer 
(klimaet!), bueskydning, julepuslespil – og så var 
det tid til at løbe i kæde, mens ”Søren Banjomus” 
blev sunget – dans omkring juletræet i naturen 
(klimaet!), julemanden kom med pakker – af-
slutning i bålhuset med oppakning af julegaverne 
(jumbobog), julekage, varm cacao – og så bus/tog 
hjem til Amager.

2020 begyndte med nytårsparade på vores grund 
på Amager, med koder i bordbomber, mumiefrem-
stilling og oprykning af 4 stifindere til troppen. Så 
endelig har vi fået en patrulje, der selvfølgelig også 
skal med på Wagadugo og hen ad vejen også LPT.  
Uddeling af mødeknapper, så spillede Copenhagen 
Caledonia Pipeband, og til slut var der varm kaffe 
og juice mm. i hytten.

I januar var spejdere og stifindere på weekend til 
Ølstykke-Centret med madlavning over bål, pej-
ling, kast med redningsreb mm., og der blev også 
tid til at save/kløve brænde, rense vores fuglekasser 
og hygge omkring bålet.

ENGLANDSVEJ 202 B
2300 KØBEN HAVN S

KULSVIERHYTTEN
HØJAGER 114
3400 HILLERØD

1. HILLERØD - CHR. IV.S TROP
WWW.CHR4TROP.DK
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EILEKIERSVEJ 19
4100 RINGSTED

Tania er sammen med nogle bævere rykket op 
til ulvegrenen, hvor der var behov for lidt mere 
mandskab.

Trine – en gammel spejder – er så kommet tilbage 
og har overtaget ledelsen af bæverne. De arbejder i 
øjeblikket med opgaver indenfor bæverdammen.
Ulvene har gang i sandpapiret og sliber deres egne 
ulvehoveder, som skal males.

Stifinderne har gang i foropgaven til stifindertur-
neringen. Herudover arbejdes der med bæltetasker 
i læder – med instruktion fra den gamle tropsleder 
i Thors Følgesvende Brian.

Spejderne laver en stor bæltetaske samt øver lejr-
slagning og bivuak.

Alle spejdere har taget 1. hjælpsmærket og har 
været på kursus med spejdere fra Loke.

Ud af de 25 spejdere, som René har haft igennem 
troppen, er de 5 i dag ledere i gruppen.

En del forældre arbejder stort set hver uge på at 
forbedre hytten.

I dag har Skjoldungerne 24 medlemmer

BJÆLKEHYTTEN
MOSEVEJ 40
9520 SKØRPING

For enden af en lang grusvej i den nordjyske by 
Skørping er der kommet nye beboere til. I en 
mose helt tæt på skoven er en flittig bæverkolo-
ni flyttet ind. Bæverne mødes, leger og arbejder 
sammen hver onsdag aften. Og det ser ud til, at de 
er faldet rigtig godt til.

I år gik sommerlejren til Lille Vildmose – Dan-
marks største fredede naturområde. 

Her har vi bygget lejrpladser, lavet mad over bål og 
hørt om de dyr, der er at se i området. 
Det var dejligt at se så mange glade og arbejdsom-
me børn og voksne på lejren.

Hos gruppens roverklan holder vi fast i at mødes, 
når alle børnene er taget hjem onsdag aften. Senest 
har vi afholdt klanting, en weekend med socialt 
samvær, projekter og masser af snak om årets 
roverturnering.

SPEJDERHYTTEN
JERNALDEREN 40A
2640 HEDEHUSENE

I Gruppe Loke har vi fået ny, arbejdsom 
bestyrelsesformand, og vi har også været heldige 
at overtage to spejderhytter i Vindinge, som vi 
glæder os til at bruge.

Stifinderne og spejderne var på primitiv vintertur 
på Bassebjerg. Det var en dejlig weekend, hvor vi 
tændte bål på forskellige måder uden tændstikker, 
lavede mad på Trangia og var på o-løb – både i 
dagslys og i mørke. I bæver- og ulvegrenene, som 
holder til på Jernalderen, går det godt, og et par 
af bæverforældrene tager fat og hjælper med 
praktiske ting omkring hytten, hvilket er dejligt.

Efter Corona-nedlukningen nåede vi tre møder 
inden ferien, hvorefter Lokes sommerlejr blev 
afholdt i uge 29 i hytten Filialen i udkanten af 
Ganløse Ore. 

Ugen bød bl.a. på badning, rundbold, bål-brunch 
og arbejde på diverse duelighedstegn for alle grene 
- bævere, ulve, stifindere og spejdere. Spejderne var 
også på hike, hvilket inkluderede et ugle-fund, og 
de tre hårdføre stifindere tilbagelagde henholdsvis 
30 og 50 km i Ganløse og omegn. Civile tog køk-
ken- og rengøringstjanserne, og aldrig har vi haft 
så rene hænder på en sommerlejr!

FREDERIKSBORG TROP
WWW.FREDERIKSBORGTROP.DK

Hos Frederiksborg Trop er sommeren på trods af 
diverse begrænsninger begyndt med en fantastisk 
sommerlejr i Kobækhytten ved Skælskør, og nu ser 
vi spændt frem til det nye spejderår.

Ulveflokken nyder godt af et stærkt lederteam. Til 
efteråret vil vi ligesom sidste år afholde et åbent 
hus med spændende spejderaktiviteter i et forsøg 
på at hverve nye spejdere til alle grene.
 
Hos pionererne har vi i begyndelsen af august 
haft æren af at afholde det årlige pionertræf, hvor 
pionerer fra det meste af landet var repræsenteret. 
Desuden ser pionererne og roverne frem til årets 
pioner-roverturnering. S

amtidig har vi i de sidste to år gjort en indsats 
for at lave en spændende væg med opgaver fra de 
turneringer, vi har deltaget på. På væggen er der 
opgaver helt tilbage fra 2010, og vi vil løbende 
tilføje minder, så andre har mulighed for at opleve 
Frederiksborg Trops pionerhistorie.

KRUDTHUSET
SOPHIENBORG ALLE 55
3400 HILLERØD

SKJOLDUNGERNE
WWW.SKJOLDUNGERNE.DK

GRUPPE LOKE
WWW.GRUPPELOKE.DK

ROLD SKOV GRUPPE
WWW.ROLDSKOVGRUPPE.DK
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FRIE FUGLE
WWW.FRIEFUGLE-GULSPEJDER.DK

REDEN
KIRKEVÆNGET 7
5471 SØNDERSØ

Sommerlejren bar præg af covid 19. Vi havde 
planlagt tur til Strynø med øhop til en ny ø hver 
dag som opdagelsesrejsende. Men planerne måtte 
ændres, så vi blev på egen grund ved ”Reden” i 
Søndersø. Spejderne byggede enkeltmandsbivua-
ker, så de holdt den påkrævede afstand. Lederne 
havde planlagt masser af oplevelser. Det blev f.eks. 
til en tur i Skærup Zoo, hvor spejderne fik lov til 
dyste mod de forskellig dyr for at se, om de kunne 
hoppe om kap med kænguruen eller løbe om kap 
med en panter, ja endda prøve om de kunne være 
lige så flade som en skildpadde. 

Ugen bød også på 10 km vandretur til Enebærod-
de med badetur ved Martinegården, hvor vi var 
så heldige at møde komikeren ”Smadremaden fra 
Otterup”, da han var forbi og optage en reklame-
film for Nordfyn. Spejderne overnattede i shelter 
ved Hasmark. Dagen efter blev det til endnu en 
god lang vandring de 30 km hjem til Søndersø. 

Som noget nyt er der kommet bævere hos Frie 
Fugle. De fik også lov at snuse til spejderlivet –
snittede med knive, opbygning af bål, lave mad 
over bål, var på 10 km hike, oppe at klatre og sove 
i telt.

SNAPHANERNES TROP OG 
FLOK 
WWW.GULSPEJDER.DK

TERSLEV SKOLEVEJ 
34A, 4690 HASLEV

I september måned 2019 oprettede vi Snaphaner-
nes Trop og Flok eller i daglig tale Snaphanerne.

Navnet kom ud af en samtale, hvor Svend Poulsen 
blev nævnt som idégrundlag og navn, Snapha-
nerne lå herefter lige for, og navnet giver mange 
muligheder for spændende fortællinger, hvoraf 
nogle af disse knytter sig til nærområdet.

Pt. er vi 2 ledere, initiativtager Martin Holtmann 
og Preben Bjeragger fra Fugl Phønix Trop, der er 
en uundværlig hjælp til at få etableret de traditio-
ner, som passer ind hos De Gule Spejdere. 

Vi tæller nu 6 stifindere og 3 ulve, som alle er 
meget engagerede. Især efter de er iklædt uniform 
og er begyndt at få et indblik i spejderarbejdet, ser 
vi en stor begejstring for spejderarbejdet. Vores 
tørklæder er Bordeaux-farvede og stammer fra 
Martins tid i KFUM Langeskov for over 40 år 
siden.

Terslev Skole er lille, men vi mærker nu en stigen-
de interesse fra et par af de andre elever, så forhå-
bentlig vil gruppen vokse med tiden. Vi glæder os 
til at møde alle de andre gule spejdere og håber, vi 
snart ses!

VESTERMARIEVEJ 19. 
3700 RØNNE

ELLESTINGER TROP
WWW.ELLESTINGER.DK

Her i Ellestingers Rige har vi været i fuld gang hele 
sommeren med blandt andet at bygge indgangs-
portal, infotavle samt forhindringsbane. Vi har 
heldigvis fået hjælp af en masse nye hænder og er 
nu oppe på 22 medlemmer.

Vi har også været på en noget anderledes sommer-
lejr. Tre dage rundt på øen sammen med KFUM 
Nexø og Metodistspejderne i Rønne, hvor vi 
besøgte nogle af øens sevær-
digheder, krydret med små 
sjove aktiviteter undervejs. 
Vi fik blandt andet en speciel 
guidet tur rundt på Ham-
mershus, besøgte Danmarks 
største vandfald og ruinerne 
af en gammel zoologisk have. 
Dejligt at møde nye spejdere, 
hvor også nye venskaber blev 
skabt.

Efteråret kommer med en gruppeweekend, hvor vi 
har en stifinder, der rykker op. Vi skal træne hen 
imod LPT samt pioner- og roverturnering, og ja, 
så skal vi bygge en masse...

BASSEBJERG
JAGTSTIEN 3, NØDEBO 
3480 FREDENSBORG

... Poppe popcorn, lappe et hul i en teltdug, give 
hjemmesiden en overhaling, søge en fond om 
penge til nye telte, agere ulykkesramt, når der tages 
førstehjælpsmærke, rydde op i rafter eller flytte 
brænde...
 
Opgavelisten er uendelig! 

I 2020 har Gruppestyrelsen i Grib Skov Trop ét 
fokusområde - nemlig: Forældreinddragelse.

Grib Skov Trop beundres for sit spejderarbejde og 
for Bassebjerg, den magiske spejderhytte, der i sin 
tid blev bygget af forældre og spejdere i fællesskab. 
Gruppestyrelsen drømmer om også at være kendt 
for sit forældreengagement. Som mor til en ulv, 
en stifinder og en spejder har jeg ofte stået en 
torsdag aften i mørket ved hytten Bassebjerg og 
tænkt: Hvordan kan jeg mon hjælpe de fantastiske 
spejderledere, der ugentlig kommer langvejs fra og 
drysser spejderglæde ned over vores børn? Hvad 
kan vi hjælpe med? Hvem skal vi spørge? Og 
mon de har lyst til at høre, hvordan jeg oplevede 
hjemmesiden, da mit barn skulle begynde som 
ulveunge? 

Vi inviterer nu til forældrekaffe den første torsdag 
i hver måned et kvarter før ulvmødet stopper. 
Her drøfter vi, hvordan vi forældre hver især kan 
bidrage til troppen. Det er hyggeligt... og ingen 
bliver bondefanget til noget, de ikke har lyst til. 
Vi er i den spæde begyndelse. Trods nedlukningen 
er stemningen omkring de initiativer, vi har taget, 
yderst positiv. 

Rikke Line Klockars-Jensen
Formand Grib Skov Trop

GRIB SKOV TROP
WWW.GRIBSKOVTROP.DK



    aug-nov 2020   SPEJDERSPORT   49       48 SPEJDERSPORT    aug-nov 2020   

 
BONDESTIEN 12
3330 GØRLØSE

Hos Kong Valdemars Trop kaster ulvene med 
håndtegn, stifinderne laver moderne kunst og 
tropsspejderne splejser med mennesker. 

Ulvene har på de sidste par møder lært tegnsprog 
som en sjov indledning til mærket internationalt. 
Vi er nu oppe omkring de 14 ulve i 3 bander. Vi 
har til hvert møde en masse forældre, der møder 
op for at hjælpe til, så når der bliver gået tur, kan 
nogle af lederne blive tilbage og forberede næste 
del af mødet. Ulvene passer for tiden minidrivhus 
med såede frø fra amerikanske træer, hvor arter 
som flodbirk, kastanjeeg og pileeg er spiret.

Stifinderne er for tiden godt i gang med forop-
gaven til stifinderturneringen; der males flot. De 
har lært om husligt vedligehold: vinduespudsning, 
tøjvask, støvlepudsning, lidt om stærkstrøm, og 
så har de handlet ind. Så man må sige, at de kan 
klare sig selv. Der er blevet skudt med ildpile over 
søen, og der laves buer.

Tropsspejderne er i færd med knobmærket, hvor 
splejsninger blev introduceret ved at splejse med 
mennesker (et noget imponerende syn). De har 
taget astronom, hvor planeternes og månens baner 
blev lavet med bolde og andet på den store plæne.

I Helligkilde går det stille og roligt. Vi har stadig 
ikke nogen børn at arbejde med, men vi har haft 
en stigende interesse for vores facebookside, og vi 
har en del, der spørger efter aktiviteter for de små i 
alderen 3-5 år.

Vi har endelig fået løst vores lokaleproblem. Vi har 
lejet os ind i en tidligere ladebygning, hvor vi har 
fået stillet 140 kvm til rådighed til en meget favora-
bel pris. Vores tropsleder har gjort en kæmpeind-
sats for at få stedet gjort anvendeligt til aktiviteter. 
Der er bygget indvendige rum og lokaler samt 
køkken og toilet, så nu har vi endelig et fornuftigt 
sted at tilbyde. Udendørs arealer har vi nok af, og 
vi glæder os til at få nogle bævere. Vi er kommet 
med i et forløb, der handler om FN’s 17 ver-
densmål, og er nu en del af en arbejdsgruppe, som 
arbejder for at skabe et moderne forsamlingshus i 
byen. Det har skabt stor respekt, at vi møder op i 
uniform, når vi mødes til dette arbejde. 

Vores pionerer og rovere arbejder lidt sporadisk, 
men de fleste dukker op med mellemrum, når vi 
beder dem om det.

Alt i alt går det langsomt fremad, og vi glæder os 
til at blive helt færdige med vores nye lokaler, så vi 
kan invitere til åbent hus.

SMEDJAN
AVLSBRUGERVEJ 1
3730 NEXØ

Efter en god begyndelse i det nye år med mange 
planer blev alting pludselig sat på stand by. Vi var 
som mange andre nødt til at følge myndigheder-
nes retningslinjer.

Det stoppede dog ikke roverne, vi har været flittige 
og taget fat i flere projekter, som har ”ligget”, 
blandt andet kan nævnes at vores grund er ble-
vet ændret, vores indgang flyttet, en miljøstation 
anlagt, vores depot har fået nye reoler till patrulje-
udstyr m.m., ”vores kosteskab”, grovkøkken, nyt 
udendørs værksted, ryddet og sat nye reoler op i 

vores eksisterende værksted, samt andre småting. 
Vi mangler dog ”det sidste”, som er rovernes 
slogan.

Bobbarækus Trop har været på en fantastisk som-
merlejr på Sydbornholm. Vi lånte DDS Vesterma-
ries hytte Strandrøstan med en skøn grund kun 
ca. 100 m fra Østersøens vandkant. Spejderne var 
på hike og boede i enkeltmandsbivuak. Stifindere, 
ulve og bævere var også med, alle havde en forry-
gende lejr med gode aktiviteter. Sidste aften var 
der jordsteg, som igen var en stor succes, da det 
næsten er et heldagsprojekt.  
 
TAK til alle i gruppen for støtte og hjælp. Vi glæ-
der os til det nye spejderår begynder igen.

BOBBARÆKUS TROP
WWW.BOBBARAEKUSTROP.DK

Som alle andre grupper har vi også været 
lukket ned det meste af foråret, men vi 
nåede dog at afholde 5 møder, inden vi gik 
på sommerferie.

Vi valgte ikke at holde en fælles sommerlejr, men 
lave sommeraktiviteter grenvis.

Ulvene har brugt 2 dage på at øve ulvefærdigheder 
samt at tage nogle duelighedstegn, men det var 
uden overnatning.

Stifinderne tog på en tre dags hike, hvor det bare 
handlede om at hygge sig og se, hvor lidt vi kunne 
klare os med, så vi sov i tomandsbivuakker af 
presenning. Der blev også tid til at bade i det kun 
15 grader varme vand, og så blev der også kørt lidt 
i Land Rover.

Troppen tog på en fire dags cykeltur i det sydsjæl-
landske, som bragte os forbi Dybsø, Gåsetårnet, 
Farøbroen, en labyrintpark og Præstø. Denne 
handlede også om at hygge sig og være sammen, 
så det blev til en del boldspil, menneskepyramider, 
rundbold og en del badning, og det hele sluttede 
af med lidt ømme ben.
Så nu håber vi bare, at vi få et mere normalt 
efterår.

KUKKERHUSET
NY PRÆSTØVEJ 304
4700 NÆSTVED

HELLIGKILDE TROP
WWW.HELLIGKILDEGRUPPE.DK

ÅRHUSVEJ 1
8400 TIRSTRUP

1. NÆSTVED TROP OG FLOK
WWW.1NAESTVED.DK

KONG VALDEMARS TROP
WWW.KONGVALDEMARSTROP.DK
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ERIK KLIPPING TROP
WWW.ERIKKLIPPINGTROP.DK

En sommerhilsen fra Jens Langkniv Gruppen. 
Det har på mange måder været et underligt forår 
for vores gruppe. Vi har mistet en trofast ulveleder 
gennem mange år, og kort efter det kom indtoget 
med Corona.  Men vi har forsøgt mange forskelli-
ge tiltag igennem de måneder, og alle spejdere lige 
fra lille til stor mødte op, da vi begyndte igen. 

Vi kunne dog ikke nå at få vores vanlige sommer-
lejr stablet på benene med så kort varsel efter gen-
åbningen. Vi havde i stedet 2 skønne dage i uge 
27, hvor vi nød samværet.  Der blev hygget, taget 
km-mærker, hvor vi bl.a. gik på militærgrunden 
og var så heldige at få lov at kravle rundt på deres 
biler. Der blev sejlet i kano. Og vi sluttede af med 
at bygge en forhindringsbane, som alle gennem-
førte så flot. Vi nød det alle sammen.  

Nok har vi, Erik Klipping Trop, været stille for 
en stund. Men nu er nye kræfter er kommet til, 
nærmest på alle poster. Vel er gruppestyrelsen ny 
og store dele er civile, men viljen, den er stor og 
fremtiden lys.

”Det skal nok blive godt”, er vores nye mantra. 
Forældregruppen stiller op, når hornet gjalder, 
hvad enten det er til arbejdsdag eller fest – vi vil 
det. Vi glemmer ikke historien, men skaber plads 
til fremtiden og udvikling med lys, luft og fælles-
skab.

Nu byder sensommeren og vinteren atter velkom-
men til spejderarbejde, liv og glade dage med flere 
arrangementer på programmet, og vi fortsætter 
kampen ufortrødent. Vores bævere og ulve har 
været hjemsendt længe pga. Covid-19, kun ind-
kaldt til en sommerfest og nylig nydt en sommer-
lejr. Nye ledere er kommet, og vi venter gerne 
flere, for i det nye spejderår vil vi se flere stifindere.

2020 har budt på meget nyt, og udfordringerne 
har været store. Der er blevet ryddet ud i skuffer 
og skabe, snart har hele pladsen fået en tur, men 
vi er ikke færdige, vi ved, at vores opgave er stor.
Vi glæder os gevaldigt til at byde velkommen….

NYGÅRDSVEJ 27D, 
4573 HØJBY

ENRICO DALGASVEJ 3B 
8800 SPARKÆR

JENS LANGKNIV GRUPPE
WWW.JENSLANGKNIVSGRUPPE.DK

Vi fået ny gruppestyrelsesformand, da vores hid-
tidige formand ønskede at stoppe. I ledergruppen 
ser vi frem til et fortsat godt samarbejde med vores 
gruppestyrelse, nu under ledelse af formand Claus 
Winther (far til én stifinder og én spejder).

Corona har selvfølgeligt også ramt Sorø, hvorfor 
vi har været nedlukket siden 10. marts. Vores 
sommerlejr blev også aflyst og erstattet af en enkelt 
weekend med spejderaktiviteter på vores grund.

Lige op til nedlukningen fik vi malet i vores 
ulverum og fik nye plankeborde (som har været 
undervejs i 5-6 år) i stifinderhytten.

APOTEKERVEJ 17A 
4180 SORØ

FUGL PHØNIX TROP
WWW.FUGLPHONIX.DK

RAVNETROPPEN
WWW.RAVNETROPPEN.DK

SMEDEBAKKEN 1 
3490 KVISTGÅRD

ÆBLEVEJ 36
2400 KØBENHAVN

Siden sidst har Grøndals mange medlemmer 
vundet en flot topplacering i en stor lokal konkur-
rence. Det er ikke vores mange spejdere, der er tale 
om her, men vores bier. 

Deres honning fik en flot 
andenplads i en smags-
konkurrence, og det var 
noget af en sejr for grup-
pens 80.000 ikke-unifor-
merede medlemmer.

Udover at vinde for vores 
gode honning har trop-
pen været i gang med en 
masse duelighedstegn, 
som vi forhåbentlig snart 
er færdige med, og for mange af de store spejdere 
er væbnersnoren inden for overskuelig rækkevidde. 

Vi skal allerede kort efter opstart på opryknings-
tur, og vi glæder os til alle de nye friske stifindere 
og spejdere, som skal i gang i deres nye gren. 

Der er planlagt spændende møder, så alle grene får 
en masse at tage sig til.

Vi ser frem til efterårets ture og nye 
spændende spejderoplevelser.  

Vi nåede inden sommerferien lige at få et par mø-
der til at nyde arbejdet efter genåbningen, og spej-
derne var ellevilde over at komme tilbage - fuldt 
fremmøde i alle grene på alle møder efter pausen! 
Herefter gik sommerlejren til Gilwellhytten, hvor 
vi 20-25 mand havde en rigtig god tur. Vejret var 
med os, men vi havde også lidt i ”banken” efter 
flere år med brug for gode røjsere. Vejret udnytte-
de vi til at tage en skøn dagstur til Lyngby, hvor vi 
sejlede i kano på Mølleåen. Lige nu begynder 

vi at forberede os til årets oprykning, hvor stifin-
derne nu kan stille 2 fuldfede kobler og spejderne 
ligeså en patrulje på 8 aktive mand. Vi har tilmed 
haft den glæde, at hele tre spejdertroppe fra andre 
korps har spurgt om de måtte låne vores spejder-
hytte som overnatningssted på hike, hvilket har 
resulteret i mange positive tilbagemeldinger og 
inspiration til unikke hyttebyggerier hos lånerne. 
Lige i den gule ånd! 

Vi glæder os til LPT og de arrangementer, der 
trods alt er, og til at udnytte de sidste sommersol-
stråler på vores dejlige spejdergrund.

GRØNDAL TROP
WWW.GRONDAL-TROP.DK

BÅLHYTTEN
AMTSMANDSVEJ 5A 
3400 HILLERØD

KONG HARDEKNUD TROP
WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK
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SVØMMENDE BÆVER 
Albert Riis /Gruppe Loke

SPRINGENDE ULV 
Ronja / Rold Skov Gruppe 
Herman / Grib Skov Trop 
Evelyn / Grib Skov Trop 
Ronja / Rold Skov

SVÆVENDE ØRN 
Justin Fabricius / Gruppe Loke 
Anton Eliasson / Gruppe Loke 
Melanie / Frie Fugle 
Barasingh / Grøndal Trop
Chuchundra / Grøndal Trop

VÆBNERSNOR 
Sofie S. Christensen / Gruppe Loke 
Louise Helweg / Kong Hardeknud Trop

RIDDERSNOR 
Nina / Skjoldungerne 
Nicklas / Skjoldungerne 
Emily Brabrand / 1. Næstved Trop & Flok 
Casper Winther / 1. Næstved Trop & Flok 
Ida-Marie Nielsen / Kong Hardeknud Trop 

10 km 
Barasingh / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Christoffer / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Darzee / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Ferao / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Hati / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Jacala / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Kala Nag / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Karait / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Minaul / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Oo / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Thuu / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Frederikke Ellegård Hansen / Gruppe Loke 
Sally / Frie Fugle 
Thea / Frie Fugle  
Noah / Frie Fugle 
Cecilie /F rie Fugle 
Alex / Frie Fugle 
Sif / Frie Fugle 

20 km 
Silas / Frie Fugle 

30 km 
Lukas / Frie Fugle 
Asker / Frie Fugle 

50 km 
Justin Fabricius / Gruppe Loke 
Anton Eliasson / Gruppe Loke 

100 km 
Ida-Marie Nielsen / Kong Hardeknud Trop 
Nicklas Borch / 1. Hillerød - CHR IV.s Trop 
Rasmus Møller Bech / Kong Hardeknud Trop


