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Aktivitetsdag på Bassebjerg

Alle ulve, stifindere, spejdere og forældre indbydes til aktivitetsdag på
Bassebjerg d. 21. april kl. 10.00.
Aktivitetsdagen er et nyt tiltag, som skal kombinere vores traditionelle
arbejdsdage, men nu også med en række aktiviteter for ulve, stifindere
og spejdere. På denne måde bliver det en dag for hele familien. Hvor
vi sammen kan være med til at vedligeholde og forbedre Bassebjerg
og omgivelserne, og have nogle gode aktiviteter sammen.
Vi sender mere ud om aktivitetsdagen i nyhedsmail og sætter det på
hjemmesiden.

Nyt gulv i stuen på Bassebjerg

Selvom der har været juleferie, har der ikke været helt stille på Bassebjerg.
Hen over julen har Basserne mfl. lagt nyt gulv i ulvestuen. Det gamle
gulv var godt slidt og medtaget.
Det nye er 18cm brede planker i massiv Eg. Gulvet er blevet larkeret.
Vi havde ansøgt Hillerød Kommune om ekstraordinært vedligeholdelses tilskud til gulvet og fik bevilget tilskuddet i efteråret. Så med tilskud
har gulvet alene kostet en masse arbejdstimer og ca. 5.000 kr.
Glæd jer til at se det nye gulv.

www.gribskovtrop.dk
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Søndag d. 10. februar
- På spejdergrunden kl. 13.00

- Er der fastelavn på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo

Vi indbyder jer alle i Nødebo og omegn til at komme og deltage i årets store fastelavns arrangement. Vi har igen i år samlet 7 tønder til alle aldersgrupper
Ud over konge og dronning og bundkonge, har vi også flotte præmier i
alle aldersgrupper til de flotteste udklædte.
Efter tøndeslagningen er der varm cacao og fastelavnsboller inde i spejderhytten.
Stor samlet afslutning med præmie overrækkelse
Pris 25 kr. Vel mødt Grib Skov Trop

www.gribskovtrop.dk
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Sommerlejr 2013
For ulve og stifindere
Søndag 30. juni – lørdag 6. juli 2013

Sommerlejren for ulve og stifindere går i år til ”Skovbrynet”, Strandbakken 9,
4736 Karrebæksminde. Hytten ligger på en 11.000 m2 naturgrund lige i udkanten af Karrebækstorp
Skov og få hundrede meter fra en fin badestrand.
Prisen for sommerlejren er 1100 kr. Ledere og hjælpere betaler som sædvanligt halv pris.
Af hensyn til planlægningen er vi nødt til forholdsvis tidligt at vide, hvor mange vi bliver. Vi vil derfor bede
om tilmelding ved aflevering af nedenstående seddel til grenlederen samt indbetaling af depositum på
torsdag 7. marts 2013.
300 kr. til gruppens konto senest

------------------------------------------------------------------------ klip -----------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til sommerlejr 2013 – Skovbrynet ved
Karrebæksminde
Navn: _____________________________

Ulv



Stifinder



Evt. Bemærkninger: __________________________________________

Afleveres til grenlederen senest torsdag 7. marts
300 kr. indbetales samtidig på gruppens konto 6300 0001551304
www.gribskovtrop.dk

Knasten feb-april.indd 12

2/3/13 10:15 PM

Oh lyt Ulve…. Godt Nytår i 2013
Ulve, jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år og I måske har fået tænkt lidt tilbage på;
Hvad lavede jeg egentlig som ULV i 2012 ?. Jeg, Bagherra syntes, at 2012 var et godt år i ulveflokken, vi har fået leget og lært en masse og vi fik også sat ekstra gang i tankerne om det, at
være en god kammerat – og kunne gøre noget for andre (vores ULVELØFTE )
Vi er i 2012 startet op med mange gode ting, som også fortsætter i 2013.
1. At vi stadig skal huske, at være gode kammerater, samarbejde og give en hjælpende hånd, og
så skal vi jo også lige høre, hvad I har oplevet og gjort for andre.
2. At vi får gennemgået de vigtigste dele af ulvestof og får viden fra os, så I kan komme til at,
fortælle, vise, øve og træne på det.
3. Vores hjemmeside med billeder af jer, og her skal I huske at gå ind og kigge, inden ulvemødet.
Det kunne jo være, at I skal huske at have noget med på møderne. Se under: Aldersgrene-ulve”nyt fra ulvehulen”
4. Vi har ulve, som skal rykke op som stifinder, og nye kommer til, spørg din kammerat om han/
hun ikke kunne tænke sig at komme ned og se hvad vi laver.
5. og så skal vi jo huske det sidste, som er vigtigst – AT HAVE DET SJOV OG GRINE SAM
MEN.
Hvad skal I så lave de næste måneder ?
Februar måned – er ikke så lang, da der er vinterferie, men på de møder I så har, vil vi
gennemgå flere og nye punkter fra både 1. & 2. Stjernen ( så fat ulvebogen og træn). Søndag
d. 10. Februar er der Fastelavnsfest på Bassebjerg for alle børn i Nødebo, hvor der kan købes
(støtter Grib skov trop) kakao og fastelavnsboller og der udloddes præmier til de der er bedst/ og
kreativt udklædt.
Marts måned – her har I kun 3 møder, da der er påskeferie og vi vil tage jer med ” UD AT REJSE”
til et nyt spændende land. Lærer jer noget mere om træsorter og meget andet fra naturen, og
mon ikke der skulle blive plads til en enkel ”Tæveøvelse”.
I marts måned er der deadline på tilmelding til årets store tur- Sommerlejren 2013, hvor vi jo
håber at få jer alle med. Se tilmelding i bladet.
April måned – her skal I være ude i naturen, og vi vil finde på sjove opgaver på grunden til jer,
hvor samarbejde i banden er i fokus.
Vi glæder os til nogle gode måneder sammen med jer.

Med ulvehilsen fra Akela, Rikki, Messua og Bagherra.
Husk altid vores Grib skov flokord:
God kammerat, god kammerat, god kammerat,
Samarbejde, samarbejde, samarbejde,
Lytte, tale Lytte.
www.gribskovtrop.dk
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PROGRAM FOR ULVE
Februar, marts, april - Møde hver torsdag kl. 18.30-20.00
Torsdag d. 7. februar – Vi laver bål eller flere i vinterkulden – tag sno
brød dej med.
Søndag d. 10. februar – Fastelavn se indbydelsen i Knasten.
Torsdag d. 14. februar - Vinter ferie.
Torsdag d. 21. februar – Stjernemøde – husk ulvelomme.
Torsdag d. 28. februar – Stjernemøde – husk ulvelomme.
Mandag d. 4. marts - Bande leder og bande assistenter møde fra 19 - 20
Torsdag d. 7. marts – Rejsen vi skal ud og rejse.
Torsdag d. 14. marts – Træ sorter og hvad brænder bedst, og vi tænder
et bål.
Torsdag d. 21. marts – Fuldmåne møde.
Torsdag d. 28. marts – Påskeferie
Torsdag d. 4. april - Vi leger, måske en ”Tæve” øvelse.
Torsdag d. 11. april - Vi går en tur og ser hvor dan skoven se ud nu.
Torsdag d. 18. april – Opgaver på grunden.
Torsdag d. 25. april – Samarbejdes opgaver, i banden.
Torsdag d. 2. maj – Lejr bål – alle forældre og søskende er velkommen
en halv time før, da ulve skal lave under holdning. Her inviterer alle inderes børn, som gerne vil se hvad det vil sige at være ulv.
Ulve turnering d. 24.-26. maj – Hos Kong Valdemar - Tilmelding den 11
april på mail ulv.gst@gribskovtrop.dk og indbetaling til gribskovtrop konto
nr. 63000 0001551304 - Pris: 250,00 kr.
Sommerlejr d. 30/6 – 6/7 2013 til Skovbrynet – Se indbydelsen inden i bl
adet.
Husk at melde afbud til Akela på tlf. 30 30 03 54

www.gribskovtrop.dk
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STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!!!
Bjørne løb med sejren om Ravnens Økse på sidste møde før jul. Men det er allerede fortid, for nu
begynder forårets kobbelkonkurrence: Dysten om Ravnens Spyd.
Hvorfor hedder vores kobbelkonkurrencer egentlig Ravnens Økse og Ravnens Spyd? Jo, de er
opkaldt efter stifinderstammens hellige fugl: Ravnen. Ravnen er den snedigste og klogeste af alle
fugle. Den hjælper Wakan Tanka, indianernes store ånd, med at holde øje med alt hvad der sker
i Verden, og den er den eneste, som kender Historien om Solen.
Og netop solen er her i februar så småt ved at få magt igen. Nok er det stadig koldt. Men vi kan
godt mærke, at det bliver lysere for hver dag, der går. Snart vil vi opleve den første forårsdag,
hvor vi kan sætte os i læ et sted og mærke varmen fra solen. Og snart vil den første følfod stå og
nikke med sit gyldne hoved i solen på en sydvendt græsklædt skråning. Som sædvanlig er der
en pose guldkarameller og 5 point til Ravnens Spyd, til den stifinder der kommer og afleverer den
første følfod til Leif.
I år skal vi på sommerlejr sammen med ulvene i ”Skovbrynet” ved Karrebæksminde. Her, lige
i udkanten af skoven, ligger en hyggelig lille hytte på en kæmpe naturgrund tæt ved en fin
badestrand. Vi er allerede i gang med at planlægge alle tiders tur, så husk at aflevere tilmeldingen.
Kong Valdemars Trop i Gørløse har ikke så mange stifindere i år, så de har spurgt om de
må komme med på vore ture i foråret. Det må de selvfølgelig gerne. Så vi glæder
os til at være sammen med dem på turen til Slusehuset, og sandsynligvis
også på vores overnatnings-weekend i april.
Da Baden-Powell i sin tid besluttede at spejdere skulle
bære uniform, var det for at man ikke skulle kunne se
forskel på børn fra rige og fra fattige familier. Dette er
ikke nødvendigt i dagens Danmark, hvor ingen er
så fattige, at de behøver gå rundt i laset tøj. Når vi
i dag går i spejderuniform er det mest fordi, det
nu engang er en særdeles praktisk beklædning
til spejderarbejde. Men også fordi uniformen er
et symbol på spejderarbejdet, som det er vigtigt
at vise frem, og som vi bør være stolte af. Til en
reglementeret uniform hører en uniformsskjorte
(med alle knapper), lange/korte bukser i en farve
der matcher skjorten, tørklæde i gruppens farver,
bælte og dolk. Vi synes også at I bør anskaffe
spejderstrømper og rød/hvide opslag. Det ser altså
flot ud til festlige lejligheder, og de koster ikke en
formue. Det hele kan købes på depotet.
Dolken er stifinderens vigtigste arbejdsredskab,
så husk den til hvert eneste møde og tur.
Med spejderhilsen
Stifinderlederne

www.gribskovtrop.dk
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Februar
Onsdag 6.

Hemmeligt program – i hvert fald indtil videre.

Søndag 10.

Fastelavnsfest. Mere herom andetsteds i bladet.

Onsdag 13.

Vinterferie. Intet møde.

Onsdag 20.

Så skal vi se at få lavet de fjerprydelser, så vi kan blive rigtig flotte til
forårets og sommerens indianer-arrangementer.
Vi fortsætter med og afslutter vores arbejde med fjerprydelserne.
Tilmelding til weekendturen til Slusehuset

Onsdag 27.
Marts
Søndag 3.
Onsdag 6.
Onsdag 13.

Endags-tur til Slusehuset. Vi mødes ved Bassebjerg blokhus kl.10.00 og
er tilbage igen ca. kl. 16.00. Indbydelse udsendes pr e-mail i februar.
I dag kommer der en ornitolog og fortæller os lidt om uglerne i Grib Skov
og hvinænderne ved Esrum Sø. Husk tilmelding til sommerlejren.
”Skaf en ny stifinder”. Invitér din bedste ven med til et stifindermøde. Vi
laver et rigtigt sjovt og spændende program til aftenens møde.

Onsdag 20.

Sidste møde inden vi skifter til sommertid. Vi tager en snigning i skoven,
og så siger vi farvel til den mørke tid med et kæmpe lejrbål.

Onsdag 27.

Intet møde på grund af påskeferie.

Onsdag 30.

Vi går i gang med for-opgaverne til stifinderturneringen. I år skal hvert
kobbel lave et kastespyd.

April
Onsdag 3.

Vi fortsætter med for-opgaver til stifinderturneringen.

Onsdag 10.

Vi afslutter for-opgaverne.

Onsdag 17.

Vi skal besøge Nødebo Kirke og kirkegård og høre lidt om kirken og om
de mennesker, som har levet og er døde i Nødebo gennem tiden.
Husk tilmelding til turen den kommende weekend.
Overnatning på Bassebjerg. Vi mødes kl. 10 på Bassebjerg. Lørdag
træner vi lejrsport og søndag er der Forårsrengøring I Nødebo. Vi slutter
ca. kl. 13.
Indbydelse udsendes pr e-mail i begyndelsen af april.
I denne uge flyttes stifindermødet fra onsdag til tirsdag, så vi ligesom
millioner af andre spejdere over hele verden kan mødes på Sct.
Georgsdag og forny vores spejderløfte. Husk tilmelding til
stifinderturneringen.

Lørdag 20. Søndag 21.

Tirsdag 23.

www.gribskovtrop.dk
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STIFINDERTURNERING
9. – 11. maj 2013

STIFINDERE I SORTFODSTAMMEN!
Er I klar til årets største dyst?
Årets stifinderturnering arrangeres af Jens Langknivs gruppe i Sparkær ved Viborg.
Her skal vi dyste med stifinderkoblerne fra de andre Gule Spejdergrupper. Vi satser
på at Sortfodsstammen vil kunne stille med alle 4 kobler, så vi håber at alle stammens
krigere kan komme med på denne vigtige tur.
Vi mødes torsdag 9. maj (Kristi Himmelfartsdag) kl. 7-00 på Bassebjerg, hvorfra vi
kører i bus til Sparkær.
Pakkeliste:
§
§
§
§
§
§

§

Tøj efter vejrudsigten
Varmt tøj til at sove i (vi skal sove i tipierne)
Liggeunderlag og sovepose
Drikkekrus, bestik, tallerken og viskestykke
Toiletgrej og håndklæde
Madpakke og drikkevarer til frokost torsdag
Lommelygte

Vi er tilbage på Bassebjerg (godt trætte) lørdag 11. maj ca. kl. 19.00.

Pris: 350 kr. indbetales på gruppens konto med angivelse af
navn samtidig med tilmelding senest tirsdag 23. april.
Med Spejderhilsen
Stifinderlederne

--------------------------------------------- klip -------------------------------------------------------TILMELDING TIL STIFINDERTURNERING TORSDAG 9. — LØRDAG 11. MAJ.
NAVN: ….………………………………………………………………………….

AFLEVERES SENEST TIRSDAG 23. APRIL
ELLER TILMELDING PR E-MAIL TIL LEIF
350 kr. indbetales samtidig på gruppens konto 6300 0001551304.
Anfør ”navn” og ”stifinderturnering” i meddelelses-feltet.
www.gribskovtrop.dk
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GRIB SKOV TROP

PRISLISTE DEPOTET
Grib Skov Trop
Gældende pr. 01.08.2012
Lagervarer:
Skjorter
Strømper
Opslag
Ulvehuer
Bælter

Uanset størrelse
Uanset størrelse
Uanset størrelse
Uanset størrelse

Tørklæder
Sangbøger
Knapper

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

450,00
55,00
35,00
80,00
200,00

kr.
kr.
kr.

30,00
45,00
2,00

Brugte skjorter købes for 100,- såfremt de er i acceptabel
stand, renvaskede og alle mærker fjernet
Åbningstid i depotet: Når vi er hjemme - ring først.
Kontakt:
Glenn Helmuth: 23388088 - 48481220
Sportsvej 24, Nødebo

www.gribskovtrop.dk
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Rabataftaler

De Gule Spejdere i Danmark har en række rabataftaler, som du kan benytte dig af.
For at dokumentere medlemsskabet i butikkerne
skal du bruge et medlemskort.
Hvis ikke du har fået det udleveret, så kan du få det
af din grenleder eller kasseren.

Eventyrsport
Giver 20 % på alle ikke nedsatte varer, undtaget mad og
GPS.
Eventyrsport findes i følgende byer: Silkeborg, Aalborg,
Århus, Roskilde, København, Hillerød
Se www.eventyrsport.dk
Danish Outdoor
Danish Outdoor giver 10% rabat ved køb + 5% bonus til
den gruppen, man kommer fra.
Dvs. hvis du kommer fra F.eks. Fugl Phønix og køber for 1.000 kr. får du 100 kr. i
rabat, og der spares 50 kr. op, som Fugl Phønix kan bruge på grej.
For at få rabatten skal du skrive at du kommer fra De Gule Spejdere og fra hvilken
gruppe du kommer.
Ordre kan afgives i netbutikken eller på mail.
Se www.danishoutdoor.dk

Jensen
Jensen giver 20 % rabat til De Gule Spejdere, på alle ikke
nedsatte vare.
Jensen har et bredt udvalg af friluftsudstyr til rimlige priser.
www.jensen-globetrotter.dk
Spejdersport
Spejdersport giver 10% på alle ikke nedsatte vare.
Spejdersport findes i følgende byer:
Hillerød, Næstved, København, Lyngby, Roskilde, Rødovre, Tåstrup, Odense, Herning, Kolding, Aalborg, Århus
Se www.spejdersport.dk
Friluftsland
Friluftsland giver 10% rabat på alle ikke nedsatte varer
Friluftsland findes i følgende byer: København, Århus, Roskilde, Aalborg, Odense, Malmø.
Se www.friluftsland.dk
www.gribskovtrop.dk
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Rigtig godt nytår til alle I Grib Skov Trop. Ja,
2012 er allerede slut, og 2012 blev netop det
minderige jubilæumsår som vi gerne ville have.
Stor deltagelse fra alle børn og stor forældreopbakning.
Men stor forældreopbakning får vi også brug for
i 2013. Vores kære Spildop chef Erik Petersen
har valgt at stoppe efter 6 år. Erik Petersen og
hans kone Vibeke har de sidste mange år stået
for at arrangere Grib Skov Trops ruter, til aviser,
flasker og genbrugsindsamling i Allerød kommune, som er vores vigtigste indtægtskilde i
Grib Skov Trop, efter de kommunale tilskud.
En lørdag i hver måned skal der samles et hold
af 9 personer, hovedsagelig forældre og spejder, som deltager i denne aktivitet. De fleste
lørdage har Erik altid selv været med, og ofte
har hans kone også givet en hånd med, enten
på selve lørdags turen, eller til et af Slusehus
tømningerne, hvor der skal bæres indleverede
	
  
genbrugsting
ind.

Herfra skal der lyde en kæmpe tak, til Erik og
Vibeke, der har ydet en helt enestående indsats for Grib Skov Trop.
I skrivende stund har vi naturligvis travlt
med, at finde en afløser til denne opgave,
hvor vi har fremadrettet besluttet, at opdele
denne opgave bland flere forskellige forældre, således at 6 forældre bliver ansvarlig for
afholdelse af turen på dagen, 2 ture hver, og
til at styre alt det praktiske sørger vi 1 ældre.
Udover det, skal vi løbende bruge opbakning
på dagen fra Jer forældre og Jeres børn. Så vi
håber at I alle også står klar i 2013.
Jeg vil hermed ønske alle i Grib Skov Trop et
lykke bringende nytår, og håber at I forældre
også i 2013 vil bakke op om de mange spændende oplevelser der venter vores børn.

	
  

Formanden

Hans Peter Folden

Foråret nærmer sig med
hastige skridt. Den ulv
eller stifinder, som finder
årets første følfod og
bringer den til Leif , får
en pose guldkarameller i
findeløn
www.gribskovtrop.dk
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Hej Spejdere
Det er stadig vinter uden for, men stille og roligt
vågner troppen fra sin vinterdvale og programmet
begynder at blive spækket med fede spejderaktiviteter.
I har (næsten) alle været på gode patruljeture, hvor der er blevet hygget igennem, spist slik og lavet
mange forskellige aktiviteter.
I den kommende tid skal vi på Gillastugan, Apriltur og Wagadugoløb. I marts er der desuden PL/PA
kursus.
Wacambaen er også godt i gang og Vildsvin har lagt sig i spidsen med en kneben føring over Hjorte, Mår
og Grævlinge. Men der kan stadig nå at ske meget. Der mangler stadig, at blive lavet og bedømt 3
månedsopgaver, point for Gillastugan, april-turen og tropsmøder. Det bliver spændende at se, hvem der
står klar til at få overrakt trofæet d. 23. april. D. 23. april på Sct. Georgsdag kåres årets spejder også. Sidste
år var det Frida. I må meget komme med nomineringer til tropsledelsen.

Gillastugan
Glæd jer til årets Gillastugan tur – Pionererne har planlagt en spændende tur. Se indbydelsen her i
Knasten. Vi håber naturligvis også på masser af sne, så vi kan kælke og måske bygge snehuler.

April-tur - 6. - 7. april
Aprilturen en læringstur, hvor du vil have mulighed for at vælge emner, hvor du vil blive bedre. På turen
vil der være emner som madlavning, orientering, pionering, klatring mm. Du skal vælge 2-3 emner, som
du så laver lørdag. Emnerne kan bruges til at tage et duelighedstegn. Søndag formiddag laver vi
kanotræning. Der kommer nærmere information ud senere.

Wagadugoløb
Indbydelsen til årets Wagadugoløb er ved at blive delt ud til patruljerne, men kan også ses på
gulspejder.dk. Hver patrulje skal selv tilmelde sig til Ole Lumholt.
Vi arrangerer fælles transport i bus for spejderne. Tider for bustransporten og stedet, hvor vi skal være,
kommer ud senere pr. mail. Først skal I have kontakt til PET5 agenten og opspore hvor Skallesmækker har
sine aktiviteter.

Vildmarksturen
Alle har fået indbydelsen til vildmarksturen på mail – og den er også trykt her i Knasten.
Husk at få tilmeldt dig, så vi kan se hvor mange vi bliver – pt. er der 34 tilmeldte og vi har plads til 55.
Mod lysere tider…
Tropsledelsen
Anders R-N, Nicolaj, Louise, Petra, Cecilie og Stinus

Knasten feb-april.indd 14
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Patruljernes mødedage (i uger, hvor der ikke er tropsmøde)
Mødedag

Egern
Mår
Grævlinge
Bæver
Ræve
Hjorte
Vildsvin
Ilder

19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00
19.00 til 21.00

Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

Tirsdag d. 5
Tirsdag d. 5

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Fredag d. 22
Lørdag d. 23
Søndag d. 24

Afgang kl. 18.00
Hjem kl. 17.00

Tropstur til
Gillastugan
Sverige

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Februar

Marts
Tirsdag d. 5
Tirsdag d. 5
Lørdag d. 16
Søndag d. 17

Patruljeleder og assistentkursus
Næstved

April
Tirsdag d. 2
Tirsdag d. 2

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Lørdag d. 6
Søndag d. 7

Oxermøde
Tropsmøde
Tropstur

Lørdag d. 13
Søndag d. 14

Afgang kl. 11.00
Hjem kl. 11.00

Tur for PL/PA

Søndag d. 21

Kl. 10.00 til 16.00

Aktivitetsdag på Bassebjerg

Tirsdag d. 23

Kl. 19.00 til 20.00

Sct. Georgsdag – vi mødes på
Bassebjerg og går til HM.

Fredag d. 3
Lørdag d. 4
Søndag d. 5

Ca. Kl. 18.00
Ca. Kl. 15.00

Wagadugoløb
Se udleveret indbydelse
Tider kommer senere på mail

Tirsdag d. 5
Tirsdag d. 5

Kl. 18.00 til 19.00
Kl. 19.00 til 21.00

Oxermøde
Tropsmøde

Maj

Husk at melde afbud til din PL, hvis du ikke
kommer til møde.

www.gribskovtrop.dk
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Wacamba 2012-2013
Hjorte

Tropsmøde dec
Dagbog
Invitation til patruljetur
Stafet
Dekoration
Quiz
Snelygte
I alt d. 4. december
Oprydning 17.12.12
Tropsmøde Januar 2013
Invitation til patruljetur
Dagbog
Oprydning patruljetur
Båltænding
Post - afstandsbedømmelse
Post - snigning
Post - kran
Signatur quiz
Månedsopgave - Landskab
Kort opgave
By o-løb
I alt for Tropsmøde
Stilling 8. januar

Ræve

Bæver

Egern

Mår

Grævlinge Vildsvin

Ilder

20
14
10
8
14
6
72

13
13
6
9
10
8
59

0
0
8
7
12
6
33

0
14
3
8
14
9
48

10
16
3
5
14
5
53

3
17
5
10
11
5
51

14
15
4
10
12
7
62

6
0
8
4
12
7
37

8

8

1

6

9

9

8

1

0
20
0
0
12
19
20
11
71
4
11
176
248

0
5
0
10
20
16
17
9
35
9
20
149
208

11
0
0
0
8
17
23
8
0
11
18
97
130

0
7
0
0
14
20
17
4
63
13
7
151
199

0
11
10
0
10
15
20
5
72
12
15
179
232

0
16
0
0
19
11
17
6
90
5
13
186
237

0
18
0
0
7
10
15
18
96
11
9
192
254

13
0
0
0
17
14
0
12
50
5
13
125
162

Tekst:						
1. Ilder						
2. Ræve					
3. Grævlinge					

Program:					
1. Grævlinge					
2. Hjorte					
3. Mår						

Layout:
1. Grævlinge
2. Hjorte
3. Mår
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Hej	
  Ræve!	
  
Tak	
  for	
  en	
  rigtigt	
  fed	
  patruljetur,	
  
vi	
  håber	
  i	
  fik	
  noget	
  ud	
  af	
  at	
  være	
  
ude	
  at	
  løbe	
  og	
  prøve	
  jeres	
  
færdigheder	
  af	
  inden	
  for	
  
orientering.	
  Vi	
  er	
  dog	
  heldigvis	
  
ikke	
  færdige	
  med	
  mærket.	
  Vi	
  
mangler	
  stadig	
  at	
  løbe	
  hver	
  for	
  
sig,	
  hvilket	
  vi	
  vil	
  gøre	
  til	
  et	
  af	
  de	
  
næste	
  møder.	
  Så	
  husk	
  løbesko!.	
  
Ellers	
  synes	
  vi	
  at	
  det	
  går	
  rigtig	
  
godt	
  i	
  forhold	
  til	
  Wacambaen,	
  vi	
  
ligger	
  lige	
  pt	
  på	
  fjerde	
  pladsen,	
  MEN!	
  Vi	
  er	
  kun	
  få	
  point	
  fra	
  dem	
  over	
  os,	
  keep	
  up	
  the	
  spirit!	
  
Når	
  vi	
  har	
  afsluttet	
  orientering	
  vil	
  vi	
  begynde	
  på	
  knobmærket,	
  som	
  er	
  et	
  meget	
  stort	
  og	
  svært	
  mærke	
  at	
  tage,	
  
men	
  en	
  Ræv	
  giver	
  aldrig	
  op	
  og	
  tager	
  en	
  hvilken	
  som	
  helst	
  udfordring.	
  
HUSK!	
  At	
  melde	
  jer	
  til	
  de	
  kommende	
  ture	
  som	
  er	
  følgende;	
  Gillastugan	
  fra	
  fredag	
  d.	
  22/2	
  til	
  søndag	
  d.	
  24/2	
  –	
  
2013.	
  Og	
  tropsturen	
  som	
  er	
  fra	
  lørdag	
  d.	
  6/4	
  til	
  søndag	
  d.	
  7/4	
  –	
  2013.	
  
Ræve	
  hilsner	
  fra	
  Mikkel	
  Max	
  (PA)	
  og	
  Mathias	
  (PL).	
  
Februar	
   	
  
	
  
	
  
Marts	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
April.	
  
d.	
  5.	
  	
  	
  	
  	
  Tropsmøde.	
  	
  
	
  
d.	
  5.	
   Tropsmøde.	
   	
  
	
  
	
  
d.	
  2.	
   Tropsmøde.	
  
d.	
  13.	
  	
  	
  Vi	
  fortsætter	
  med	
   	
  
d.	
  13.	
   Vi	
  afslutter	
  ”Orientering”	
   	
  
d.	
  10.	
  	
   Fortsætter	
  ”Tovværk”.	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  ”Orientering”.	
  
	
  
	
  
Og	
  går	
  i	
  gang	
  med	
  ”Tovværk”.	
  
	
  
Mathias	
  har	
  kage	
  med!	
  
d.	
  20.	
  	
  	
  Fortsætter	
  ”Orientering”.	
   d.	
  20.	
   Vi	
  repeterer	
  ”Orientering”	
   	
  
d.	
  17.	
   Fortsætter	
  ”Tovværk”.	
  
d.	
  27.	
  	
  	
  Fortsætter	
  ”Orientering”.	
   	
  
Og	
  forsætter	
  med	
  ”Tovværk”.	
  
	
  
d.	
  24.	
   Vi	
  afslutter	
  
”Tovværk”	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
d.	
  27.	
   Vi	
  fortsætter	
  med	
  ”Tovværk”.	
  
	
  
Og	
  repeterer	
  mærket.	
  
	
  
	
  

	
  

Hej Grævlinge!
Vi går en fantastisk tid i møde! Vejret skulle meget gerne blive varmere, så vi kan
komme ud fra patrulje lokalet og lavet noget rigtigt spejder arbejde! Patruljeturen ligli
ger lige om hjørnet. Den går ved traditionen tro til hytten Valhal, som ligger små 4 km
uden for Farum. Det plejer at være så hyggeligt, og jeg glæder mig igen i år til en mindeværdig tur med jer skønne unger!
Udover patruljetur er der også snart Wagadugo, hvor vi hellere må finde vores kikkerter frem, og få fat i en skrivemaskine som jeg håber i kan hjælpe med. Så er der også
Gillastugan turen som foregår i sverigesland, hvor der plejer at være et tema. Sidste år
var det science camp, hvilket var sindssygt spændende.
Skynd jer, at blive meldt til alle turene! Det ville være nogle ærgerlige nogle at gå glip
af. Vi ses på torsdag! Vel mødt.
Spejder hilsner PL Natalie

Februar
5. Tropsmøde
14. evaluering af patruljetur + start på
mærke
21. mødet står i sneens tegn, vi skal
have en masse konkurencer
indbyrdes.
28. forsættelse på mærke fra den 21.

Marts
5. Tropsmøde
14. Afslutter mærke
21. forstætter med orientering fra
sidste forår.
28. afslutter orientering

April
2. Tropsmøde
11. start på naturkender (20
forskellige planter)
18. forsættelse naturkender (dyr)
25. forsættelse naturkender (finde
eksempler på insekter)

www.gribskovtrop.dk
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Kalder alle mår!
Så gik 2012 sin vej, og 2013 kom. Starten af det nye år vil byde på et par sjove ture, som vi regner
med at se et stort fremmøde på. I februar er der Gillastugan, som I har fået invitation til. I april er
der den årlige Martstur, ironisk nok, invitation følger. Wacambaen er i fuld gang og vi skal bare
fortsætte den gode indstilling, så skal det nok gå.
Når det bliver varmere igen, rykker vi mere
og mere udenfor og vi vil fokusere på lejrarbejde og woodcraft-opgaver. I februar skal vi individuelt
observere vejret ift. temperatur, vind og nedbør, så vi kan få ”Meteorolog”-mærket til sommer. Vi
skal også ordentligt i gang med sporjæger, som vi glemte lidt de sidste møder.
HUSK: at det stadig er koldt (Sebastian!) og mørkt (Jer andre!), så husk nu varmt tøj og pandelygter
til hvert møde!
Kolde forårshilsner, PA Marie & PL Freja
Februar
Marts
April
5. Tropsmøde
5. Tropsmøde
2. Tropsmøde
12. God vinterferie! (fri)
12.Sporjæger
6.-7. Martstur
19.
16.-17. PL-/PA-kursus
9. Repetition af div. mærker J
22.-24. Gillastugan i Sverige.
19.Sporjæger forsat
16.Wood-craaaft-møde
26. Vi laver ”Mår-poter”
26. Vi styrker sammenholdet23. Sct. Georgs dag’s møde
møde!
30. The Mari’s fødselsdaaag!

	
  

www.gribskovtrop.dk
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Hjortes måneder

Nu er Wacambaen i gang og vi er kommet godt fra start, med 6 point op til
førstepladsen i skrivende stund - godt gået alle sammen! Vi har også været på
en rigtig god patruljetur, hvor vi fik lavet en svævebane over åen ved
Slusehuset, den fik alle vist lidt sjov ud af. I de kommende måneder kører
Wacambaen selvfølgelig, men der er også den traditionsrige Gillastugan-tur,
som vi kun kan anbefale! Derefter følger der tropstur og PL/PA-kursus. Alle
turene skal nok blive ekstremt spændende! I må også huske at tropsturen
tæller med i Wacambaen, så vi forventer et stort fremmøde! I henhold til møderne skal vi begynde
på brandværn og naturkender, og hvis vejret er til det, kommer vi også til at være en del ude.
Vi glæder os til kommende onsdage og ture!
Hjortehilsner PA og PL.
Februar
d. 5. Tropsmøde.
d. 10. Fastelavn ved Bassebjerg

Marts
d. 5. Tropsmøde
d. 13. P-møde, månedsopgave.

April
d. 2. Tropsmøde
d. 6.-7. Tropstur

d. 13. P-møde, ’Brandværn’

d. 16.-17. PL/PA-kursus

d. 20. P-møde, ’Brandværn’
fortsat
d. 22.- 24. Gillastugan.

d. 20. P-møde, ’Naturkender’

d. 10. P-møde, ’Naturkender’,
afslutning
d. 17. P-møde, månedsopgave.

d. 27. P-møde, ’Naturkender’,
fortsat.

d. 23. Sct. Georgsdag og
afslutning på Wacamba

d. 27. P-møde, ’Brandværn’
afslutning.
Rasmus: 22901402 | Frida: 29842521

	
  

Ilders	
  spalte	
  

Hej Ilder :-D Så er vinteren vendt hårdt tilbage, med sne og frost… Men vi skal nok få noget sjov
ud af møderne alligevel J.. Så er Wacambaen også skudt i gang, og selvom vi ikke går efter sejr,
skal vi jo have lavet nogle fine måneds opgaver alligevel, som kommer
til at fylde en del af de kommende møder. Vi skal selvfølgelig også hen
til den mere praktiske del af mærket lejrkok, og lave noget dejlig mad
sammen!
Hvad angår vores patruljetur, måtte vi jo aflyse den i sidste minut under
hårde omstændigheder. Da den eneste hytte der er tilbage kun er ledig i 1
weekend, hvor mange af os ikke kan komme, bliver vi måske nødt til at
udskyde turen til sent i marts. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil vi
planlægge en dags udflugt, så vi alligevel kan hygge os sammen. Mere
information om turen følger.
Så nærmer Gillastugan sig også, og det bliver forhåbentligt en virkelig
fed tur, som vi ved pionerende har arbejdet hårdt på. Så husk at tilmelde
jer til turen, det vil man ikke gå glip af!
Vi skal selvfølgelig også have plads til lidt sjov, og have sparket gang i kage ordningen igang igen
:-D. Ellers glæder vi os til nogle gode møder i de kolde frostklare vinter aftner. 	
  

Ilder hilsen PL og PA J 	
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Hej pionerer!
Så skriver vi 2013, det er snart forår, og kaliffen er vendt tilbage! Til gengæld har vi sagt på gensyn til et par andre over vinteren. Pernille er på Højskole, det samme er Rasmus og Amalie er
taget til de varme lande. Det vare heller ikke længe inden Ian bliver deporteret til det jyske og vi
skal undvære ham i 4 måneder.
Ellers går alt jo støt og roligt. Gillastugan er på vej og vi har lagt lidt planer for året der kommer. I
marts har vi planlagt en pionertur, så må vi bare se hvad vi skal lave. Det kan være det bliver en
smuttur til det svenske med klatring, en vandretur et sted i Danmark, eller måske vi skal på søen
og sejle lidt, hvem ved, verden er fuld af muligheder.
Lige så snart det bliver lidt lysere, vil vi vende vores opmærksomhed mod pionerpladsen,
Nicklas har fået købt lidt materieller til os, så vi kan få færdiggjort shelteren, derudover skal der
ske mange flere ting med vores plads, blandt andet en pizzaovn og andre hyggelige småting.
Derudover har vi en bro der skal bygges, dæmningen er lidt faldefærdig og tegningerne er gjort
klar, så nu skal der bare findes materialer og så er det bare i gang.
Jeg glæder mig til at vende tilbage til den gode pionerklan og nyde forårets komme sammen
med jer!

Friske hilsner

Kaliffen!

www.gribskovtrop.dk
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ROVERKLANEN
Gæve Rovere !
I juleferien kom jeg på hundelufterturen gennem skoven forbi den lille fårefold, hvor vi oplevede en fantastisk dejlig
stifinderturnering sidste forår. Pudsigt at stå her i frosttågen, fuldstændig stille og alene og se på den helt tomme græsmark.
For selvom der ikke var en sjæl, synes jeg stadig at kunne fornemme lyden af øksernes hug i huggeblokken, den metalliske
lyd af mukkerten der rammer teltpløkken, og stifinderstemmer der råber og griner og fornemme dynen af bålrøg, der
langsomt kryber over pladsen. Man kan virkelig længes efter den livlige spejderlejr sådan en råkold vintermorgen. Mon ikke
det er sådanne længsler, der giver os alle nye kræfter, mod på og lyst til at skabe nye gode spejderoplevelser for os selv – og
for andre? Det håber jeg, og jeg glæder mig til endnu et spændende spejderår blandt roverkammerater med skabertrang.
I øjeblikket skabes nogle fantastiske rammer i spejderhytten Valhal. Specielt Poul og Nicklas har lagt rigtig mange timer i
opsætning af køkken og etablering af toilet med vandskyld. Det er blevet en utrolig vellykket ombygning, hvor en ny
glasdør til lederlokalet og lysere væge synes at gøre hytten endnu større. Vi mangler stadig et hav af småting, før alt er på
plads, men lad os få dem afrundet inden vi i sensommeren vil festligholde hyttens 75 års jubilæum. En håndfuld ældre
roverspejdere fra den spejdertrop ”Gjøngerne”, der i 1938 byggede hytten, har henvendt sig med interesse for at lave et
gensynsarrangement i forbindelse med jubilæet. Det er vi helt med på. Lad os skabe en rigtig dejlig jubilæumsdag.
Godt Nytår
Program
Mandag 28/1
Kl. 19:30
Bassebjerg

Praktisk arbejde i museet

Søndag 10/2
Kl. 13:00
Bassebjerg

Fastelavn

Mandag 25/2
Kl. 18:00
Valhal

Klan Ting

Mandag 25/3
Kl. 19:30
Bassebjerg

Rovermøde

Mandag 29/4
Kl. 19:30
Bassebjerg

Rovermøde

Fredag den 3/5 –
Søndag den 5/5

Wagadguoløbe

Vi skal have isoleret den sidste ydervæg i museet, så vi snart kan påbegynde gulvlægning. Gert forestår
en gruppering af vore udstillede genstande. Fælles afgang fra Bassebjeg kl. 19:30.
Grib Skov Trop inviterer alle interesserede børn, unge og ældre til tøndeslagning. Kom og giv en hånd
med ved det praktiske.
Vi indtager en overdådig middag til en lang række af festtaler, sange, og gode minder. Herefter afholder
vi det årlige KLANTING, med beretning fra klanlederen, -kasseren og vore mange udvalg. Og så
naturligvis, den spændende diskussion om det kommende års planer med spejderarbejdet.
Årets vigtigste møde – Bemærk det tidlige mødetidspunkt af hensyn til middagen!
Klan Tinget indledes som sidste år med en optændingsdyst med ildbor – så medbring eget grej og lad os
se, hvem der får lov at tænde lyset på langbordet i år! Vel mødt i Valhal!
OBS Der er mulighed for overnatning!
Trods Påskeferien.

Forberedelse til Wagadugoløbet..

Med løftet Tveje !
Ole

www.gribskovtrop.dk
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Adresseliste
Civile Gruppestyrelsesmedlemmer:
Hans-Peter Folden(Formand)
Baunevænget 45
Glenn Helmuth (Kasserer)
Sportsvej 24
Christian Dige Pedersen
Skovbrynet 14
Mette Sørensen
Søvej 10
Kirsten Schumann
Kukkerbakkevej 18
Nils Jørgensen (suppleant)
Nødebovej 81

Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Græsted
Græsted

64823003
48481220
48471712
49113184
22229095
48484707

formand-gst@gribskovtrop.dk
kasserer-gst@gribskovtrop.dk

Depotet
Glenn Helmuth, (Depot)

Sportsvej 24

Nødebo

48481220

Glenn@helmuth.nu

Ceremonimester
Ole Lumholt

Sportsvej 47

Nødebo

48480747

ole.lumholt@email.dk  

Spildopper
Erik Petersen

Skovbrynet 4

Nødebo

48482467

vibekeerik@yahoo.dk

Hyttevagter
Brian Hørup (Bassebjerg)
Claus Dall-Hansen (Klokkedam)
Nicolaj Zørn (Slusehuset)
Ole Lumholt (Valhal)

Gyvelvej 18
Kastanie Allé 4
Holmemosen 4
Sportsvej 47

Nødebo
Nødebo
Helsinge
Nødebo

41591076
48484880
50868000
48480747

bhpost@mail.dk
cdh@combilent.com
nicolaj@zoern.dk
ole.lumholt@email.dk

Basserne (Spisning den sidste fredag i måneden)
Jørgen Andersen,
Baunevænget 47

Nødebo

48485099

jand@andersen.mail.dk

Børne og ungdoms samrådet (BUS)
Glenn Helmuth (Repræsentant)
Sportsvej 24

Nødebo

48481220

kasserer-gst@gribskovtrop.dk

Ulveledere
Bente Wilcke (30300354)
Malene Rosenørn Folden
Marianne Kvisgaard
Louise Wilcke

Ulve 7-10 år. Mødedag
Kirkevej 10 A
Baunevænget 45
Krobakken 2
Kirkevej 10 A

torsdag kl. 18.30
Græsted
48480128
Nødebo
30828035
Nødebo
42363955
Græsted
28946654

Stifinderledere
Leif Højvang (22724910)
Henrik Strøberg
Lars Hansen
Carina Dirchsen
Jim Daae
Brian Hørup
Jan Larsen

Stifindere 10-12 år. Mødedag onsdag kl. 18.45
Krobakken 1
Nødebo
48481270
Kirkebakken 9
Nødebo
51990304
Krobakken 2
Nødebo
48244742
Gyvelvej 18
Nødebo
42428802
Pramvejen 2
Nødebo
28957394
Gyvelvej 18
Nødebo
41591076
Nødebo Skovvænge 4
Nødebo
48481676

stifinder-gst@gribskovtrop.dk
hjs@bwsc.dk
lars@kvisgaard.info
cd@pola.dk
daa@pc.dk
bhpost@mail.dk
jan.rene.larsen@sdk.sas.com

Spejderledere
Stinus Andersen, (Tropsleder)
Anders Rønn-Nielsen
Nicolaj Zørn
Louise Zørn
Petra Munk Wolfhagen
Cecilie Helmuth

Spejdere 12-17 år.
Storskoven 1
Gudenåvej 24, 3tv
Holmemosen 4
Holmemosen 4
Storskoven 1
Tinghøjvej 60 st.mf.

Annisse
Vanløse
Helsinge
Helsinge
Annisse
Søborg

23442659
30225515
50868000
51643195
28181725
40404916

spejder-gst@gribskovtrop.dk
arnielsen@math.ku.dk
nicolaj@zoern.dk
louise@zoern.dk
pmunkwolf@gmail.com
Cecilie@helmuth.nu

Patruljeledere
Rasmus Bech (PL, Hjorte)
Mathias K. Hansen, (PL, Ræve)
Jonas Birk Jensen (PL, Bæver)
Natalie Lindebjerg (PL, Grævlinge)
Freja Jensen (PL, Mår)
Simone Falcon (PL, Egern)
Emilie Steinmann (PL, Vildsvin)
Sarah Werther (PL, Ilder)

Møde kl. 19-21.00
Winthersvej 3
Krobakken 2
Mosedraget 10
Pile Allé 23
Nødebovej 20
Skovbrynet 7
Nobisvej 8
Kildeportvej 7

Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Nødebo
Græsted
Nødebo

22191402
25582663
25632009
60333180
20768802
60633860
29828581
41602192

rasmusmbech@gmail.com
mathias@kvisgaard.info
niels.jonas@hotmail.com
nat-musen@hotmail.com
freja.verden@gmail.com
monipiien@hotmail.com
emilie.steinmann@gmail.com
sarahwerther@msn.com

Rovere
Ole Lumholt (Klanleder)
Stinus Andersen (Kasserer)
Anders Rønn-Nielsen (Assistent)
Poul Wilcke (Assistent)

Den sidste mandag i måneden
Sportsvej 47
Nødebo
Storskoven 1
Annisse
Gudenåvej 24, 3tv
Vanløse
Kirkevej 10 A
Græsted

�
�
48480747
23442659
30225515
48480128

ole.lumholt@email.dk
spejder-gst@gribskovtrop.dk
arnielsen@math.ku.dk
pw@tvis-kbh.dk

Redaktionen på Knasten
Cecilie Helmuth

Tinghøjvej 60 st.mf.

40404916

cecilie@helmuth.nu

Søborg

ulv-gst@gribskovtrop.dk
fru.kaffe1@gmail.com
marianne@kvisgaard.info

www.gribskovtrop.dk
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Vildmarkstur

Kære Spejdere, Pionerer og ledere
Det er en stor glæde at kunne invitere jer alle med på ”Vildmarkssommerlejr” til sommer. Det bliver en spændende tur til Sverige, hvor vi skal sejle i kano, have et par overliggerdage med vandring og så selvfølgelig have
en masse tid til at hygge os og nyde den svenske natur.
Turen har udgangspunkt i et kanocenter i Tyngsjö, som ligger ca. 100 km nord for Karlstad. Du kan læse mere
om stedet her: http://www.adventure-centertyngsjo.com/
I kan godt begynde at glæde jer! Vi glæder os til at tage på tur med jer
Med spejder hilsen Tropsledelsen

Om turen:

Forberedelse:

Tid:

Vi kører i bus fra Helsingborg
tidligt mandag morgen d. 8. juli og
ankommer til kanocentret mandag
aften.

I 2013 vil vi arrangere træning
i kanosejllads og desuden lave
svømmetests. Alle, der skal med på
turen, skal kunne svømme.

Afrejse 8. juli 2013

Tirsdag morgen laster vi kanoerne
og sejler ud i naturen. Planen er,
at vi har kanoerne i de følgende 8
dage, og at der undervejs bliver tid
til et par dage, hvor vi ikke sejler
men i stedet kan tage på vandretur
– så får vi også hvilet armene lidt!

Efter tilmelding sender vi information om hvordan du kan og skal
forberede dig. Bla. information om
hvad du skal medbringe af udstyr,
og hvad du kan gøre af forberedelser for at få en god tur.

Tilmelding

Hjemkomst 18. juli 2013
Pris 1.800 kr.
Der er maksimalt plads til 55 deltagere på turen. Heraf er 8 pladser
reserveret til ledere.
Tilmeld dig ved at maile til Stinus
på spejder-gst@gribskovtrop.dk
Ved tilmeldingen skal du samtidigt
betale et depositum på 200 kr. Den
resterende betaling vil blive opkrævet d. 1. juni 2013 - fratrukket
din opsparing fra rundskuehæfter
og Spildopture.

Der bliver naturligvis en masse tid
til at bade, fiske og lave små spejderaktiviteter. Vi skal overnatte på
primitive lejrpladser ved bredden
af de søer og elve, vi sejler på.
Vi kommer hjem igen torsdag d.
18. juli.

www.gribskovtrop.dk
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Wagadugo løbet 2013

Wagadugoløbet er en dyst for rigtige spejderpatruljer på spejder færdigheder i en
spændende handling. Løbet arrangeres af et løbsteam under De Gule Spejdere i
Danmark, men løbet er åbent for spejderpatruljer fra andre korps.

Deltag i jagten efter ”Lullu Bell & sporet i sandet”
Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 3. maj – Søndag den 5. maj 2013
Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
225,- kr. pr deltagende spejder.
Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Udleveres straks efter tilmeldingen.
Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljers stander.
Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 5. april 2013
Tilmelding helst på e-mail: ole.lumholt@email.dk eller telefonisk på tlf. 2298 5247
Der er deltagerbegrænsning på 96 deltagere. Tidligere deltagende patruljer har
fortrinsret, øvrige tildeles plads efter ”først til mølle” princippet.
Øvrig information fremsendes i et deltagerbrev i starten af april til tilmeldte
patruljer. Se også Wagadugo-løbets hjemmeside: www.wagadugo.dk

Wagadugotrofæet

Vinder i 2012: Mår, Grib Skov Trop

www.gribskovtrop.dk
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