
 

 

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok 

De Gule Spejdere i Danmark 

Forår 2017 

Lige inden Oversejlet blev sendt til tryk vandt Egernpatruljen Ranger Challen-

ge i Ree Park.. Det kan du læse om i næste udgave af Ovesejlet. 

I denne udgave kan du læse referatet fra forælderrådsmødet og om hvad der 

sket i de forskellig grene. 
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Oversejlet 
Medlemsblad for De Gule Spejder i  1.Næstved Trop og Flok. 

Tryk : Lasertryk. Oplag: 150 eksemplarer. 

Udkommer: april, juni og oktober.  

Gruppestyrelsen i 1. Næstved Trop og Flok 
Gruppestyrelsen består af  de civile medlemmer, som er valgt af på forældre-

rådsmødet og en lederrepræsentant fra hver af aldersgrenene.  

Formand 

Tine Ermose 

Kassere  

Tina  Kronbo 

Sekretær 

Maiken Kongstad 

Jens Kirkebjerg Gert Bonde Mette Iben 

Tine Christiansen Michael Romer Lise Møller  
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Leoparder Ulve  

Kirsten Sika Bagheera 

Stifindere   

Bagheera Kaa Sika 

Spejdere   

Martin Jakob  

Ledere 
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Gengivelse af billeder og tekst, må ikke ske uden forudgående aftale med redaktøren 

Side 3 Redaktøren Side 4 Formanden 

Side 5 Forældrerådsmøde Side 10 Leoparder 

Side 12 Ulvene Side 14 Stifinderne 

Side 16 Troppen Side 17 Egernpatruljen 

Side 18 Falkepatruljen Side 21 Susåens sønner 

Side 22 Annoncører Side 23 Adresseliste 

Kære læser 

Foråret er over os og dermed også en udgave at Oversejlet. Der er indlæg fra de 

forskellige grene, men det vil være dejlig, hvis der kom nogle indlæg fra jer 

læsere. Det kan være en fortælling om, hvordan det var at stå på post på et løb, 

eller I kan hjælpe jeres børn med at fortælle, hvordan det er at være spejder. 

Historierne behøver ikke være lange, men må gerne indeholde et eller flere 

billeder. Send tekst og billeder til min mail, inden den 1. juni og vær med til at 

give alle og specielt børnene et dejlig blad. 

Næste deadline er  

den  1. juni 2017 

Med gul spejderhilsen 

Lise 

roennebaek@email.dk 
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Kære forældre, tak for en dejlig, men regnfuld, søndag i Fruens Plantage i for-

bindelse med fastelavnsløb og efterfølgende forældrerådsmøde. 

Det var dejligt at se, så mange familier var mødt op for at deltage i løbet, som i 

år var lavet af Spejderlauget. Jeg har allerede nu hørt flere roser for løbet, og 

dem vil jeg her give videre til Spejderlauget – hvor er det godt, at I vil deltage 

sådan en dag. 

Ved dette års forældrerådsmøde trak nogle sig fra gruppestyrelsen: Peter 

Kongstad, Claus Kongstad, Kirstine Winther og Trine Bruun – tak for kampen! 

Og i stedet valgte Maiken Kongstad, Jens Kirkebjerg og Mette Jensen, så vi har 

stadig en gruppestyrelsen fuld af kompetente kræfter – velkommen til. 

Forårstid er også ensbetydende med turneringstid, så jeg vil ønske spejdere, sti-

findere og ulve HELD og LYKKE på Wagadugo, stifinderturnering og ulvetur-

nering m.m. 

Vi glæder os til at høre om alle turene og jeres oplevelser  

 

Tine 
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Forældrerådsmøde  
 

Referat af forældrerådsmøde, søndag d. 26/2 i Kukkerhuset. 

1) Dirigent Jens Ole Ravn 

Referent Peter Simonsen 

2) a) Beretning fra Gruppestyrelsen ved formand Tine Ermose: 

Spejderåret 2016 har både indeholdt rutiner og særlige begivenheder  

- Gruppestyrelsen har i 2016 haft 10 civile medlemmer 

- Vi har i det forgangene år afholdt 8-9 gruppestyrelsesmøder 

- Ved korpsrådsmødet i april deltog Martin Christensen som uniformeret 

og Trine Markvardsen som civil. I år deltager Martin Christensen som 

uniformeret og undertegnede som civil.  

- På gruppestyrelsesmøderne gennemgås budget, økonomi og investerin-

ger.  

- Vi gennemgår beretninger fra alle grenene og leder- og udvalgsmøder. 

- Vi fungerer som bindeled mellem grenene, deres ledere og forældre. 

- Vi sørger for forældreopbakning og deltagelse ved de spejderarrange-

menter hvor det er påkrævet 

-Vi planlægger og afholder alle de civile arrangementer. 

2016 har været et spændende år for 1. Næstved Trop og Flok med mange 

forskellige civile arrangementer, spejderture og turneringer. 

Der er igen i år blevet lagt utrolig mange timer og arbejde i Kukkerhuset, 

og – ingen nævnt, ingen glemt – jeg vil på gruppens vegne gerne takke 

alle dem, som har brugt deres fritid herude, og dem som har doneret stort 

og småt til hytten, så den kan bruges til det den skal, nemlig spejder! 

Kukkerhuset blev indviet i september – en dejlig dag, hvor både hytte og 

omgivelser tog sig ud fra sin bedste side. Der var mange gæster – både fra 
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 andre grupper, nye og gamle spejdere og ledere og venner af huset, i det 

hele taget en rigtig god dag. 

Alle weekender i december gik med juletræssalg, som endnu engang gav 

et ok overskud. En stor tak til alle der deltog i aktiviteten. Særligt en tak 

til Marianne for indsatsen med at fremstille juledekorationer. I forbindelse 

med evalueringen af juletræssalget er det i gruppestyrelsen blevet beslut-

tet at undersøge, om vi kan finde en anden leverandør, således spejdernes 

fortjeneste kan blive større. Endvidere vil juletræssalget kræve en ekstra 

indsats fra forældre, da logistikken omkring vagter er svær at få til at gå 

op – således var der familier, som havde 3 vagter i år. 

Forhåbentlig kommer vores årlige loppemarked også op at stå igen i år. 

Vi har også haft Korpsstyrelsen på besøg, hvor vi også fik vist hytten 

frem, og, ikke mindst, fortalt om vores arbejde og planer for gruppen. 

Specielt succesen med årets sommerlejr i Sverige vakte megen interesse, 

da 1. Næstveds måde at arrangere turen på som en familielejr har spredt 

sig som ringe i vandet. 

Allerede ved grillaftenen i 2015 var der mange forældre, som viste inte-

resse i at tage med spejderne på tur, så konceptet omkring sommerlejren 

blev udvidet til en familielejr ved siden af. Det var dejligt med opbakning, 

og det blev en fantastisk tur for både spejdere i alle aldre, ledere og foræl-

dre. 

Udover sommerlejren bød 2016 også på mange andre oplevelser for spej-

derne: Ulveturnering på Fyn, Stifinderturnering i Hillerød, Wagadugo, 

Ranger Challenge, LPT, Roverturnering og meget mere – og ikke mindst 

med flotte placeringer til 1. Næstved ☺ 

Jeg gerne appellere kraftigt til, at I forældre engagerer jer i de civile arran-

gementer, melder jer som postmandsskab, chauffører og madtanter, såle-

des at vi undgår at lederne overbelastes – de er her på frivillig basis både 

til møderne i hverdagen og weekendture mm.  

Til sidst vil jeg gerne takke vores ledere for deres store arbejde og altid 

godt samarbejde – det er fantastisk at se og opleve jeres engagement i ar-

bejdet med børnene og jeres måde at få det hele til at fungere, samt alle de 
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 oplevelser, som børnene får med i bagagen på grund af jer! 

 

b) Beretning fra Leoparder ved Kirsten Alexandersen: 

Der er 11 leoparder og det er et rigtig godt antal. 

Der er møde mandag 16:30-18:00. 

Vi øver os i at være i bander og i at omgås hinanden i godt fællesskab. 

Vi øver basale spejderfærdigheder (1. hjælp, flag, fugle, snitte, dyrespor 

osv.) og i at melde til og fra. 

Vi får altid en godbid. 

Leoparderne har deltaget i Sct. Georgs løb (plac. 1-2-3) og i byløbet. 

Vi har en årlig overnatningstur. 

Vi fejrer BP’s fødselsdag. 

 

c) Beretning fra Ulvene ved Sika: 

Der er 24-25 ulve. 

Ulvene er inddelt i 5 bander. 

Ulvene har i løbet af året deltaget i en række ture og løb: byløbet, hytte-

overnatning (april) ulveturnering på Fyn (plac. 1-2-3-4), O-løb, Sommer-

lejr i Sverige, Sct. Georgs løb (plac. 1-2-3 + skjold), den tophemmelige 

Ømfodsprøve, 10/20 km, juleafslutning og vinterløb. 

Ulveflokken er desværre plaget af ustabilitet i form at mange turafbud og 

varierende fremmøde. Det er især ærgerlig for relationen mellem ulvene, 

hvis de ikke er med på turene, hvor mange af de gode spejderoplevelser 

kommer. Sika opfordrer ulveforældrene til at prioritere spejderarrange-

menterne og kigge på årsprogrammerne, når familien lægger planer. 

Sika og Bagheera tænker, at ulveflokken møder udfordring på ulveturne-

ringen nu til maj, fordi det spejderfaglige niveau er dalet i flokken. 

 

d) Beretning fra Stifinderne ved Bagheera: 

Der er 21 Stifindere. 

Der er lige omrokeret i koblerne, så de forskellige kompetencer er med i 

alle 4 kobler. 
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 Stifinderne har i løbet af året deltaget i en række ture og løb: byløbet, træ-

ningsweekend, Stifinderturnering (plac. 3) en fantastisk sommerlejr i Sve-

rige, oprykningsweekend med bivuak, Sct. Georgs løb (plac. 1-2-3 + 

skjold), primitiv super-tur til Møns Klint, juleturen og vinterløbet. 

Stifinderne træner for tiden teori indendørs og prøver det af udendørs. 

 

e) Beretning fra Spejderne ved Martin Christensen: 

Der er nu 16 spejdere. 

Det kører bare bedre end i mange år i spejdertroppen. En sejr i årets Wa-

gadugo har i den grad givet spejderne blod på tanden, og de er aktive med 

deltagelse i alle De Gule Spejderes arrangementer men også i gode udfor-

dringer som Ree Park Ranger Challenge, Vinterfejden i Haslev, vandring 

Bornholm rundt m.m. alle steder med gode placeringer, der viser, at de er 

blandt de bedste på tværs af korpsene. 

Spejderne deltog på sommerlejren, som også for dem blev en af de bedste 

i mands minde. 

 

d)  Beretning ved Peter Kongstad: 

Der er 16-17 Rovere! 

Der deltog 3 sjak på årets Roverturnering med 1, 3 og 5 plads og ny 

korpsrekord i Ildbor. Flot. 

Roverne har herudover en vinterweekend, hvor de udfordrer maven og 

spejderfærdighederne og sover inde/ude afhængig af magelighed. 

Peter Kongstad opfordrer flere til at melde sig som Rovere. 

 

3) Fremlæggelse af regnskab ved Tina Kronbo: 

Regnskabet er revideret og godkendt af Jens Ole Ravn og Nino Gottleib 

Det anbefales at drift af Kukkerhus og forbrug på spejderarbejde opdeles 

mere overskueligt. 

Nino og Jens Ole anbefaler at hensættelse til Kukkerhuset skrives ud af 

fremtidige regnskab. 

Jens Ole bemærker, at kun ca. 68.000,- kr. ud af samlede indtægter på 
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 168.000,- stammer fra kontingenter, hvorfor øvrige indtægter (f.eks. jule-

træssalg) og tilskud er meget vigtige at holde fokus på. 

 

4) Ingen indkomne forslag. 

 

5) Budgettet godkendt og kontingent fastholdes på 2016 niveau. 

 

6) Valgt til gruppestyrelsen: Tine Ermose (formand), Tina Kronbo 

(kasserer), Maiken Kongstad (sekretær), Lise B. Møller (redaktør), Mi-

chael Romer, Tina Christensen, Jens Kirkebjerg, Mette Iben Jensen, Gert 

Bonde, Peter Simonsen (suppleant) og Jens Ole Ravn (suppleant) 

 

7) Nino Gottlieb og Jens Ole Ravn er genvalgt som revisorer for gruppen 

 

8) Se punkt 6 

 

9) Gruppestyrelsens årshjul blev fremlagt af formanden 

 

10) Eventuelt: 

Jens Kirkebjerg: Find flere annoncører til oversejlet 

Tina P. Astrup: søg sponsorer til arrangementer (grillpølser og andet). 

Morten Kronbo: Søg sponsorer til ting (han har lige fået 10.000 til nyt 

Værktøj til gruppen). 

Maiken Kongsted: Få mere presse på 1. Næstveds aktiviteter så vi bliver 

kendt i byen. 

Mette Jensen: Forslag om oprettelse af ”mediehold” gerne med deltagelse 

af større spejdere. 

Jens Ole Ravn: 1. Næstved er en traditionsrig gruppe med mange gamle 

spejdere der følger os og sikkert gerne vil bidrage til konkrete projekter. 

Jens Ole anbefaler at man søger støtte til store og dyre projekter hos gam-

le 1. Næstved spejdere. 

Jens Ole Ravn ophæver mødet og takker for god ro og orden. 
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LeoparderLeoparder  

Leopard Nyt 
.Leoparderne som er Alexander, Luna, Karoline, Asta, Noah, Simone, 

Valdemar, Valdemar og Janesse, Benyamin, Noah og Gustav mødes hver 

mandag kl. 1630 til 1800 og der er liv og glade 

dage. 

Hver mandag er også Leopardhunden Rita med. 

Alle møder starter med vi synger: Alverden kalder 

det væmmeligt og slutter med rundkreds. 

Vi øver i små ulvefærdigheder som knob, 

fuglekendskab, Kimsleg, lidt førstehjælp og i den 

mørke tid øver vi at gå rundt ude i mørket uden 

lommelygte. 

Her i foråret skal vi arbejde i tre bander, 

Sneleoparder, Sortleoparder og Træleoparder. 

Bandearbejdet går ud på at styrke Lepardernes kammeratskab, lære at tage 

hensyn til hinanden og at løse forskellige små opgaver. 

I foråret skal vi ud i skoven og se forårets forandring, nyde at være ude i 

Naturen, snitte lidt med dolk og ikke mindst tænde bål. 

Det er bedst, hvis 

Leoparder har tøj på de 

kan røre sig i, og som må 

blive beskidt. 
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Mandag d. 3. april Tur til Legepladsen/Forårstegn  

Mandag d. 10. april Påskeferie  

Mandag d. 17. april  Påskeferie  

Onsdag  d. 24. april Naturfærdselsregler  

Mandag d. 1. maj  Knob  

Mandag d. 8. maj   Bål  

Mandag d. 15. maj  Bål  

Mandag d. 22. maj  Førstehjælp  

Mandag d. 29. maj  Kniv/Dolk  

Mandag d. 5. juni Pinseferie  

Lørdag  d. 10. juni 

Søndag  d. 11. juni  

Overnatning fra kl. 10.00 lørdag 

til kl. 10.00 søndag 

Mandag d. 12. juni  Intet møde  

Mandag d. 19. juni  Møde hjemme hos Kirsten på Nylandsvej 16  

 

Til alle Leopardmøder skal leoparderne have tøj med/på til at være udenfor + 

medbringe en drikkedunk. 

 

 
Leopardernes ProgramLeopardernes Program  

ForårForår  
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LYT OH ULVE!! 
Vi er nu kun omkring 20 ulve. Vi oplever i øjeblikket, at der ikke meldes afbud 

hvis man ikke kommer, samt at vores deltagelsesprocent på ture mv. er dårligere 

end forventet. Hvis man skal være spejder hos De Gule Spejdere, forventer vi en 

deltagelse på møder og ligeledes på ture, der er mere end 90%. Hvis vi har alt 

for mange, der kun kommer hver anden gang og sjældent på ture, er det med til 

at ødelægge for dem, der trofast kommer hver gang. Dette må vi se at få rettet 

op på hurtigst muligt! 

Vi har så 10 ledige pladser at fylde op med her i foråret – så hvis du kender nog-

le, der kunne tænke sig at prøve at være spejder så tag din ven med til et ulve-

møde. Vi laver en konkurrence med en flot gave til den, der tager flest nye med 

(det gælder alene indmeldte ulve). Konkurrencen går fra nu til og med sommer-

ferien. 

Vi har været på vinterløb sammen med stifinderne og på Byløb sammen med 

leoparderne. Vi ledere er glade for at have en ulveflok, hvor banderne er nogen-

lunde lige stærke. I er alle rigtig gode til at løse posterne og også rigtig gode i 

turn-out, så ulve, klø på med at dygtiggøre jer til ulveturneringen, så har I en 

god chance for at vinde i år!  

Fredag den 21. april – Lørdag den 22. april overnatter vi i telt ved spejderhytten 

og træner til ulveturnering.   (Nærmere følger) 

Vi går nu i gang med at øve os til Ulveturneringen, som i år finder sted i Sorø, 

den 19-21 maj 2017. I må meget gerne læse i ulvebogen og dygtiggøre jer hver 

især – få gerne jeres forældre til at hjælpe jer med træningen   

Onsdag den 7. juni er der orienteringsløb for alle, så husk løbesko og passende 

tøj. Vi har lørdag den 10. juni fælles vandretur med Leoparder, stifindere, spej-

dere, pionerer og rovere, der for ulve byder på enten 10 km eller 20 km. 

Med ulvehilsen Bagheera og Sika  
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 Ulvenes Program 

April – juli 2017 

Onsdag  d.   5. april  Knob, førstehjælp, nordiske flag og kimsleg  

Onsdag  d. 12. april  Påske (VI HOLDER IKKE MØDE!!!) 

Onsdag  d. 19. april  
Ulvestof, woodcraft, verdenshjørner, stjernebilleder 

og kompas samt junglen. 

Lørdag   d.  21. april 

Søndag  d.  22. april 

Overnatning i telt ved hytten (Nærmere følger)  

Vi træner forskelligt til ulveturnering  

Onsdag  d. 26. april  Løbstræning til ulveturnering (4 emner)  

Onsdag  d.  3. maj      Løbstræning til ulveturnering (4 emner)  

Onsdag  d. 10. maj      ”Forløb” Bandeløb til ulveturnering (4 poster) 

Onsdag  d. 17. maj  ”Forløb” Bandeløb til ulveturnering (4 poster) 

Fredsg d. 19. maj 

Søndag   d. 21. maj      
Ulveturnering i Sorø (Nærmere følger)  

Onsdag  d. 24. maj      Hemmeligt møde   

Onsdag  d. 31. maj      

Forberedelse til forældremøde.                                      

Bål samt bålunderholdning. 

Forældre ankommer kl. 18.00 til pølser mv. 

Mødet slutter kl. ca. 20.00.  

Onsdag  d.   7.  juni      Orienteringsløb (Husk løbesko)   

Lørdag   d.  10. juni    Fælles travetur (10 km og 20 km for ulve)  

Onsdag  d.  14. juni Forskellige kimslege og andre ulvelege  

Onsdag  d.  21. juni  Woodcraft, hygge og bål  

Lørdag  d.     1.  juli 

Fredag  d.     7.  juli  

Sommerlejr ”Syvstjernen” i Hvalsø 

(Nærmere besked følger)  



14 

 

Nyt fra Stifinderne: 

Vi har i løbet af foråret været på vinterløb med ulvene og fastelavnsløb med for-

ældre. Der bliver arbejdet flot med for-opgaven til årets stifinderturnering, som 

er en indianerrygsæk fremstillet af naturmaterialer. 

Inden vi skal af sted skal vi have trænet Jeres færdigheder i alle discipliner der 

skal anvendes til løbet, men også arbejde med opbygning af lejrplads, madlav-

ning og meget mere. Enkelte er endnu ikke optaget i stammen hvilket vi også 

skal have på plads. Alt i alt et travlt forår for os, men også en god chance for 

hver enkelt til at pudse sine spejderfærdigheder af. I arbejder godt i de nye kob-

ler og jeg er glad for at se, at der næsten ingen afbud er.  

 

Vi holder træningsweekend i starten af maj, vel mødt. 

 

Stifinderturneringen afholdes i år i Rold Skov den 25.-til 27. Maj. Det bliver 

hårdt men samtidigt sjovt og lærerigt. Nogle gange som spejder eller i andre 

sammenhænge bliver man udfordret med opgaver der er svære, hårde eller et 

vejrlig der kunne ønskes bedre. Når man står i situationen tænker man sig langt 

væk. Man er nødt til at holde sig i gang og komme igennem strabadserne. Men 

når det er vel overstået kan man tænke tilbage på en oplevelse med glæde og 

stolthed og tænke, det kunne Vi klare i fællesskab. Det er de oplevelser der hæn-

ger ved og som man senere vil huske. Man vil også fremadrettet vide med sig 

selv, at      ”det kunne jeg klare, så kan jeg klare hvad som helst”, når nye udfor-

dringer banker på. Vi skal nok sørge for, at i er godt rustet. Sæt allerede kryds i 

kalenderen nu 

På sporet  

 

Kaa, Sika og Bagheera  

HUSK SOMMERLEJR 

I UGE 27 
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Stifindernes program 

April - juli 2017 

Onsdag  d.   5. april  Kompas//woodcraft/natur  

Onsdag  d. 12. april  Påske (VI HOLDER IKKE MØDE) 

Onsdag  d. 19. april  TOTEMPRØVE  

Onsdag  d. 26. april  Foropgave afsluttes  

Onsdag  d.  3. maj      Snigning/ Personlige mål  

Lørdag   d.  6. maj 

Søndag  d.  7. maj      
TRÆNINGSWEEKEND  

Onsdag  d. 10. maj      Besnøringer  

Onsdag  d. 17. maj  Førstehjælp/ knob/ diverse  

Onsdag  d. 24. maj      Klargøring til Stifinderturnering 

Torsdag d. 25. maj 

Lørdag   d. 27. maj      
STIFINDERTURNERING  

Onsdag  d. 31. maj      Hemmeligt møde  

Onsdag  d.   7.  juni      O-løb for alle gule spejdere  

Lørdag   d.  10. juni    
Travetur for hele gruppen 

(30 km og 40 km for stifindere)  

Onsdag  d.  14. juni Praktiske opgaver  

Onsdag  d.  21. juni  Planlægning sommerlejr  

Lørdag  d.     1.  juli 

Fredag  d.     7.  juli  

SOMMERLEJR ”SYVSTJERNEN” I HVALSØ  

(Nærmere besked følger)  
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Hej Spejdere 
Så siger kalenderen forår og det er jo ensbetydende med, at Instakaen er godt i 

gang og der venter spændende opgaver og turer forude. 

I år skal der bl.a. laves: 

Tørklædering 

Lysestager 

Skærekasse 

Optimeres ildbor 

Plante pløkker 

Koder 

I år kommer der sikkert til at være hård konkurrence mellem de to patruljer – 

som gerne vil vise deres evner. Konkurrencen er skærpet i år. 

Der er allerede godt gang i konkurrencen …. Oprydning er et tema, som I er 

begyndt at tage alvorligt, men også noget der giver gode point – endvidere er de 

første point delt ud. 

 

HUSK AT GULD GIVES I GODE MÆNGDER 

 

2016 sluttede med den traditionelle ”Juletur”, som førte Jer til Kukkerhuset, 

hvor det blev hygget, spist æbleskiver, risengrød, pebernødder, kager og maget 

andet. 

Aftnen sluttede med OKNAB til morskab for alle og opråb på både bornholmsk, 

fransk og svensk. 

Den nærmeste tid byder på, PL/PA-kursus, Ree Park Rangerchallenge og 

Wagadugo, en patruljetur, hvor kunsten at lave mad over bål, samt foropgaver 

bliver lavet. 

 

Vel mødt (med varmt tøj)    TL  
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Hej læsere! 

 

Vi har haft travlt siden sidst. Vi har været på LPT, hvor det lykkedes os at vinde 

en 1. præmie i dagbog og derudover bedst i up-to-standard en af dagene. I de-

cember var vi på juletur med stifinderne og nød derefter en velfortjent juleferie. 

Nu er vi startet på et nyt år, hvilket som altid medfører Instaka! I år skal vi bl.a. 

kreere en smigskærekasse og lysestager til patruljelokalet. 

Vi fra egern er klar til at kæmpe for øksen, og vi håber selvfølgelig, at vi vinder 

den igen i år. 

 

Mange spejderhilsner 

 

Josephine PA 
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Falkepatruljen 

Kære læsere! 

 

Den 4. Januar påbegyndte vi dette års Instaka. Som sædvanlig mødtes vi ude 

ved Herlufsholm Kirke, hvorfra vi gravede vores stidsøkser op, som lå ude i 

skoven. Derefter gennemgik vi årets Instaka-program, som blandt andet indebæ-

rer at vi selv skal fremstille tørklæderinge, 2 lysestager, smigskærekasse og for-

bedre ildbord. Derudover skal vi løse mange koder. Vi ser frem til dette års 

Instaka-program, som også i år er spændende, sjovt og udfordrende. 

Sidste år blev afsluttet med et brag af en juletur, som skilte sig ud fra de sidste 

par år, da det blev afholdt i vores egen hytte. Årets juletur foregik således at vi 

startede ved Holme-Olstrups Kirkes parkeringsplads, hvorfra vi tog videre på 

poster hen til vores egen hytte. Efter posterne var der risengrød med efterfølgen-

de Oknab-spil. Dagen efter var der hygge med forældrene, da de ankom. Så året 

blev afsluttet på en god måde. 

 

Med gule spejderhilsner Falke 
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Beretning fra årets roverturnering 2016.  
 

Eventyret starter i det Nordøstlige Sjælland, tæt på store skove og kongelige 

slotte. Jorden der betrædes er Frederiksborg Trops spejdergrund og den danner i 

år rammen om afholdelsen af den årlige Landspatruljeturnering og dermed også 

Pioner- Roverturnering. Den mest krævende 24 timers spejdertekniske dyst 

imellem roversjak fra hele korpset om at hæve rovertvejen som bevis på, at man 

er korpsets bedste.  

Præcis klokken 1400 troppede hele 19 sjak op om bålpladsen ved den store eg 

lidt inde i skoven. Det var i år det største fremmøde til Pioner- Roverturnering 

nogensinde, hvilket jo i sig selv er en flot præstation. Lad det endelig ske igen.  

Løbsledelsen bød os velkommen og ellers var det lige på og hårdt. Når lyden fra 

klokken bredte sig i skoven betød det, at vi skulle stille en mand til nye udfor-

dringer.  

Klokken ringede for første gang og vi vidste nu, at de 24 timer var skudt i gang 

og at opgaverne ville vælte ind. 

Tempoet blev skruet op og opgaverne fordelt. Hvert sjak fik til opgave at etable-

re en lejr med et presenningshus med tilhørende arbejdsbord og køkkenbord. 

Derudover skulle vi lave en bålplads med plads til en lille brændeovn til bag-

ning. Først nævnte presenningshus, der kunne give ly for vind og vejr, syntes 

bestemt vigtig for os, da vejrmetrologerne netop havde lovet blæst og regn i lø-

bet af turneringen. Blæsten var allerede over os, men kapløbet med regnbygerne, 

der endnu ikke var kommet, var skudt i gang.  

De næste par timer gik med at slæbe rafter, skaller og bygge vores lejr. Jens 

målte op og gravede ud til bålplads og bageovn, mens jeg gik i gang med at ud-

tænke en plan for vores presenningshus.  

Ret tidligt blev vi sat i gang med madlavning, og derfor blev sjakkets kok Mar-
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tin sat i gang med finde det gastronomiske kokkeniveau frem. Første madopgave 

lød på at fremstille ost på gammeldags maner. 

Til osten skulle vi fremstille en lågspartel som i bund og grund er en træplade 

med huller, der senere skulle bruges i madlavningen til at ryge vores ost over 

bålet.  

Aftenens tre-rettes menu stod på nypillede rejer til rejecocktail til forret, hjem-

melavede forårsruller med rodfrugtssalat til hovedret og vaniljeis med friske 

jordbær til dessert. Sideløbende skulle der laves en rullepølse, der skulle presses 

og serveres til morgenbollerne, vi selvfølgelig skulle bage i vores bageovn og 

servere med frisklavede kaffe. Kaffen malede vi af udleverede kaffebønner. 

Klokken ringende og få øjeblikke efter gik det op for os, at det gjaldt ildbors-

dyst. En ædel, gammel kunst i at frembringe ild med to stykker træ. En sand 

spejderdiciplin! 

Flere måneders træning og forberedelser skulle nu forenes i et perfekt øjeblik af 

glød og ild. 

Spændingen var på sit allerhøjeste lige inden dysten blev skudt i gang. Vi sad 

klar, koncentration lyste ud af os og havde vi brugt pulsmåler, er jeg sikker på, 

at vi havde sprunget skalaen. Nedtællingen gik i gang, buens linje blev stram-

met, så den ville tage godt fat i tenen og håndfladerne var nu godt svedige. Da 

startskuddet lød, snorede tenen rundt og arbejdede de fineste, ulmende trækul 

ned i vores rede. Røgen udviklede sig, og inden længe stod røgen op om hove-

derne på os. Vurdering om at puste gløden til ild indtraf og det gjaldt nu om at 

levere det perfekte pust, som med et ville forvandle gløden fra en ulmende mas-

se til en brændende rede. Og det skete; reden jeg holdte i hånden brændte nu 

med flammer og vi råbte for fuld udblæsning: ”ILD!”. 

De mange timers forberedelser, finpudsning af grej og aftner i spejderhytten 

havde båret frugt. Vi satte ny korpsrekord i 

ildbor og tændte ild på 25 sekunder.  

 

Jacob 
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