
De Gule Spejdere - 1. Næstved Flok 

Ulveturnering i weekenden d. 24. - 26. maj 2019 

--------------------------  Til alle vore seje ulve  -------------------------- 

Ved månens sjakal har førerulven atter ladet budskabet lyde fra Rådsklippen, og kaldt alle bander til 

samling. Det forlyder at der er krise i landsbyen. Der har igennem et stykke tid været en smittefarlig 

sygdom i den lille landsby ved Baobatræet over klinten. Den lokale medicinmand har gjort mange 

forsøg på at stoppe sygdommen, men forgæves. Landsbyens ældste meddeler, at de har sendt nogle 

af byens mænd afsted efter den hvide medicinmand, da de ikke tør vente på, at den lokale 

medicinmand seneste påfund skal redde landsbyen fra at uddø. 

Vi håber derfor, at rigtig mange ulve kommer og hjælper os.  

Nu er udfordringen kommet til jer. Alle vore nødlidende venner i landsbyen skal hjælpes på ulve-

turneringen, der i år finder sted hos Jens Langknivs Gruppe i Viborg, på ”Spejderklinten, 

Sundstrupvej 20, 8832 Skals.  

Vi skal sammen med ulveungerne fra De Gule Spejderes øvrige grupper i Danmark vise vores ulve-

færdigheder på opgaveløb, tovtrækning og underholdning ved lejrbålet m.m.  

Det er derfor meget vigtigt, at du og alle bandemedlemmerne deltager.  

Turens pris: Kr. 250,- der dækker ophold og forplejning m.v. 

 Der betales ved tilmelding, som er bindende. 

Transport: DSB (Tog).  

Mødetid: Fredag d. 24. maj kl. 14.00 på Næstved banegård. 

Hjemkomst: Søndag d. 26. maj kl. ca. kl. 19.33 på Næstved Banegård. 

Overnatning: I vores egne telte (bandevis).   

Påklædning: Nyvasket & reglementeret uniform med ulvelommen i orden.  

Oppakning: Se vedlagte vejledning. 

 

Med gul ulvehilsen Pudmini, Baloo, Phao, Emily, Kirstine og Sika 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ulveturnering i weekenden d. 24. – 26. maj 2019 

Ulvenavn: ______________________           Forældreunderskrift: _______________________ 

 

(sæt x’er)         Deltager selvfølgelig:         Kan desværre ikke deltage:    

Betaling 250 kr. på vedlagte betalingslink       

 

https://1naestved.gulspejder.dk/event/details/i815 

 

Tilbagemelding skal afleveres til Sika senest onsdag d. 24. april 2019. 

Jeg glæder mig til at 

Ulvene fra 1. Næstved Flok 

kommer til turneringen! 

https://1naestved.gulspejder.dk/event/details/i815
https://1naestved.gulspejder.dk/event/details/i815


Oppakning til Ulveturneringen 

Godt humør og masser af gå-på-mod 

Rygsæk der passer til den enkelte (ikke for stor og helst med hoftesele).  

Sovepose (ikke dyne) og evt. lille hovedpude. 

Liggeunderlag (ikke luftmadras eller lagen). 

Bestik, tallerkner og kop (gerne pakket i en pose for sig lagt øverst i rygsækken)  

Madpakke og drikkelse (i drikkeflaske) til udrejsedagen (Skal dække aftensmad) og lidt snacks eller 

slik til togturen. 

Ulvetasken eller egnet rygtaske. 

1 Viskestykke. 

2 Plastikposer til vådt eller snavset tøj.  

2 Par sokker.  

2 Par underbukser.  

2 T-shirt. 

1 Par bukser. 

1 Varm trøje. 

1 Vindjakke. 

1 Sæt regntøj. 

1 Par reservesko/-støvler (Evt. gummistøvler hvis vejrudsigten siger sådan). 

1 Sæt Jogging tøj (der kan fungere som nattøj eller varmt tøj under uniformen). 

Evt. hue, vanter og halstørklæde. 

Toiletgrej (Håndklæde, vaskeklud, tandbørste, kam/børste). 

Lommelygte. 

Dolk (hvis man har knivbevis). 

Knobbånd.  

Sangbog (hvis man har en) 

Sygesikringsbevis (meget vigtigt). 

 

BEMÆRK.  

▪ Ulvelommen skal indeholde sygesikringsbevis, plaster, kodeløser, blyant, og skriveblok. 

▪ Det er i orden at mor eller far finder tingene frem, men det er ulvene der pakker rygsækken 

(det letteste nederst - det tungeste øverst og tættest på kroppen).  

Derved er ulvene klar over hvad der er med i rygsækken, og hvor det ligger. 

▪ Kun det nødvendige pakkes i rygsækken, da ulvene skal kunne bære deres oppakning selv.   

▪ Alt skal være mærket med ”ulvenavn” og 1. Næstved. 

▪ Oplys os om evt. allergi, sygdomme eller sukkersyge, brug af medicin samt søvngængeri/-tisseri. 

Ulvene må ikke selv opbevare medicin – skal udleveres til en leder. 

▪ Ingen lommepenge, slik og lignende (er indregnet i turens pris). 

▪ Mobiltelefonen får vi ikke brug for, så den bliver hjemme.  

▪ SIKA kan kontaktes på mobil tlf. nr. 28 11 15 40 under hele turen. 


