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Pionergrenen
Af Petra Wolfhagen

Pionergrenen er for spejdere mellem 18 og 25 
år. I Grib Skov Trop ligger pionergrenen un-
der tropsledelsen. Det er tropsledelsen der er 
ansvarlig for arbejdet hos pionererne og det 
er normalt en fra tropsledelsen, som er daglig 
leder. 
1996-1999: Frank Junker
1999-2002: Michael Vester
2002-2004: Daniel Engstrøm
2004-2006: Michael Vester
2006-2007: TL
2007-2010: Anders K. Huntley, 
       Petra M. Wolfhagen
2010- :        Petra M. Wolfhagen

Pioner i Grib Skov Trop
I de første år af gruppens historie var der na-
turligt nok meget få pionerer. Efterhånden 
som gruppen er vokset, er der kommer flere 
til og i de senere år har grenen for alvor vokset 
sig stor. 

En af årsagerne til dette er at aldersspektret 
for pionergrenen er blevet udvidet, så man er 
pioner indtil man fylder 25. Dette har gjort, 
at vi har kunnet fastholde flere, og sikre mere 
aktivitet i grenen. I skrivende stund er der 18 
pionerer, som holder møde hver 14. dag, ta-
ger på ture og deltager på troppens ture og 

tropsmøder. 
Formålet i pionergrenen er, at bruge alle de 
evner man har lært sig i spejdertiden, samt at 
tage på eventyr sammen og alene. I gennem 
ens tid som pioner, skal man også udvikle ev-
ner som leder eller rover, ved at få lov til at få 
ansvar for aktiviteter i gruppen.

I Grib Skov Trop har vi stor fokus på at kunne 
holde kontakten til pionererne, så vi bevarer 
kontakten til vores kommende ledere. Pio-
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nertiden er en vanskelig tid, da mange flytter 
fra byen i forbindelse med uddannelse eller 
værnepligt. 

At være pioner i Grib Skov Trop skal være 
sjovt og lærerigt. Pionererne skal både være 
med til at give viden og læring fra sig overfor 
spejderen og selv lære ny viden. 

Traditioner, gamle og nye
I en årrække har der været tradition for ka-
noture, først på Mølleåen og de to sidste år, 
har der været ”vildmarksekspedition” fra Sejl-
klubben i Nødebo til stranden ved Dronning-
mølle.

Hvert år planlægger pionererne årets Gillastu-
gantur, i samarbejde med tropsledelsen. Pio-
nerernes opgave består i at lave de gode og 
spændene rammer om turen. Om det er at 
bygge hele Gillastugan om til et Hotel, med 
fuld service eller mere traditionelt program. 

Pionererne på Turnering
Pionererne i Grib Skov Trop, har været fint 

repræsenteret på pionerturneringen i korpset. 
Indtil videre er det blevet til 7 sejre gennem 
årerne, med 4 forskellige sjak; Kudu, Aquila, 
Marmotta og Nyctea.
Vinder i: 97, 98, 99, 05, 06, 07, 11

Pionerture
Pionererne er tit i forbindelse med spejder-
nes sommerlejre, på egne ture. I 2003, da 
troppen var i Skotland, gik Pionererne deres 
egen vandretur, samtidig med spejderne, hvil-
ket gentog sig, da troppen besøgte Skotland 
igen i 2011. Disse ture, er med til at styrke 
sammenholdet hos pionererne og give nogle 
unikke oplevelser og eventyr.

Af andre ture, kan nævnes turen på Island i 
2008, hvor der blev besteget et par bjerge. 

Andre pioneraktiviteter
På Bassebjerg, er pionererne altid i gang med 
projekter, lokalet udvikler sig for hvert møde 
og det samme gælder pionerernes lejrplads i 
skoven på grunden. Lige for nyligt er grup-
pens shelter rykket ned på pladsen og planen 
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er at indlægge primitiv gulvvarme, så shelte-
ren kan bruges året rundt.

Island 2008
På Island turen havde vi også pionerer med 
og de var på vildmarkstur og bjergbestigning. 
Johan, Anders, Casper og Thomas berettede 
efterfølgene fra turen:

”For os pionerer var turen til Island lidt an-
derledes end spejdernes. Vi er så heldige at 
have muligheden for selv at arrangere store 
dele af vores program, så vi selv føler at vi op-
når det vi vil, på en tur. Det er rart at kunne 
give slip på programmet, og blive enige om at 
lave noget andet, både for oplevelsens skyld, 
men i høj grad også for at lære hinanden bed-
re at kende.

Vi fandt hurtigt ud af, at der var en masse ting 
i det nærliggende landskab, der kunne give os 
en masse udfordring og oplevelser, som vi 
ikke er vant til i det daglige spejderliv. Vi gik 
og kiggede en del på toppen af det bjerg, som 
lejren lå på foden af, og vi blev hurtigt enige 
om at der ville vi gerne op. Så sådan blev det. 
Vi tog ned til byen for at proviantere os, kort 
efter vores tur i svømmehallen, men vi fandt 
hurtigt ud af, at Island, omend et land hvor 

mange friluftsmennesker tager hen, ikke har 
meget at byde på, rent udstyrs- og proviant-
mæssigt. Så det endte med at vi tog i det nær-
meste supermarked, og fandt frem til hylden 
med pasta og pulversuppe.
Efter en sagte ristning af vores Dankort, som 
man vist ikke kan undgå på Island, endte vi 
op med en rum mængde pasta og et par poser 
aspargessuppe. Og så var vi ellers klar til vores 
første toptur.

Da alle var samlet tilbage i lejren, efter et for-
rygende spejderløb i byen, pakkede vi vores 
tremands Helsport ekspeditionstelt, og alt vo-
res happengut, og så var det ellers afsted op af 
bjerget.

Den første top
Det er sådan med bjergene på Island, eller i 
hvert fald de to vi forcerede, at det er som 
stablede legoklodser. Man vandrer op ad en 
bakke til man når en kant, og så vandrer men 
ellers op til den næste kant igen, og sådan bli-
ver det ved (og ved og ved og ved...).
Vi havde valgt ikke at gå op på toppen af bjer-
get den første dag, men ligge os ca. 2-300 me-
ter under toppen på et slags plateau, som vi 
kunne se fra bunden, ikke var langt fra en stor 
bunke sne, så vi var sikre på vand til suppen 
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og kaffen. Det var nemlig overordentligt be-
sværligt at se på kortet, hvor der var rindende 
vand, og hvor der var sump.

Det tog os ca. 5 timer at nå til vores lejrplads. 
I bunden var det meste af landskabet dæk-
ket af store knolde med græs på, hvor der løb 
bitte små render imellem, hvilket gjorde det 
vanskeligt for de to korteste at vandre på, da 
man simpelthen blev nødt til at hoppe fra 
knold til knold. Senere fladede det ud, og 
blev til et stort plateau, dækket af et sumpet 
område med højt græs, som dog viste sig at 
være en fornøjelse at gå i sammenlignet med 
hvad vi skulle til at opleve.
De sidste par kilometer, var rent stenskred 
som var dækket af sand og småsten, blandet 
med en vis mængde store klipper der for det 
meste lå løst halvt nede i sandet. Det terræn 
var rigtig vanskeligt at komme igennem, da 
man ikke rigtig kunne mærke om man stod 
ordentligt fast, eller om man ville skride hver 
gang man tog et skridt, men op kom vi.
Vi ankom til vores lejr plads mellem halv ti 
og elleve om aftenen, mest på grund af vo-
res sene afgang fra lejren. Men det gjorde os 
ikke specielt meget, da der var lyst det meste 
af natten.

Det sted vi havde udset os, var ganske perfekt, 
det var et klippefremspring, som ovenpå ud-
gjorde et ca. 100m^2 stort plateau, med ude-

lukkende sand som underlag. Så da vi havde 
fået sat teltet op, og sikret det med store sten 
ovenpå pløkkene, kunne vi komme igang 
med at spise vores forrygende suppe, og den 
smagte nu ganske udemærket, men det var 
nok mest på grund af dagens hårde strabadser.

Dagen efter, valgte vi at gå til toppen uden 
oppakning, og så vende tilbage og spise fro-
kost, pakke vores ting sammen, og så ellers 
vandre nedad bjerget igen.
Det sidste stykke til toppen, var som det sid-
ste stykke dagen før: et stort stenskred, med 
sand og denne gang endnu større klipper, der 
lå hulter til bulter. Det tog os ca. en halv time 
at komme op på toppen, så vi kunne få lagt 
vores sten på varden, og få skrevet i den gæste-
bog, som var boltet fast til bjerget.

Herefter var det ellers bare nedad. Det sam-
me terræn, men denne gang rigtig rart at gå i, 
da man næsten kunne glide nedad sandet på 
fødderne. Nedturen tog os omkring tre til tre 
en halv time, så vi nåede det lige til aftensma-
den, godt udmattede, men ved godt humør.

Den anden top
Som vores andet mål, havde Thomas udset sig 
et bjerg der lå syd for lejren, på den modsatte 
side af fjorden. Vi var overbevist om at det 
ikke ville tage os meget mere en to timer at 
komme op på toppen, set i lyset af det an-
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det bjerg. Til sammenligning, lignede det 
nok mest af alt bare en bakke. Hældningen 
så meget lille ud, og vi var sikre på at det nok 
var omkring 500 meter lavere end det andet 
bjerg, som havde en højde på 1412 meter.
Alt dette lagt sammen, fik os til at skrotte pla-
nen om at hente et nyt kort hos informations-
centret nede i byen, da vi kunne se noget af 
bjerget på kortet, og resten ellers lå lige uden-
for. Det viste sig dog senere at være en dum 
plan.

Da Nicolaj og Louise havde kørt os og vores 
oppakning til foden af bjerget, så var det ellers 
opad, på vores lidt nemmere toptur. Det skul-
le dog vise sig at være skudt helt ved siden af.
Da vi kom et godt stykke op ad bjerget, ca. 
3km, fandt vi ud af, at det nok ikke var helt så 
nemt at komme op, som vi havde troet. Men 
vi var stadig overbevist om at det ville være 
nemmere end det første bjerg.

Vi fandt en kløft, hvori der løb et vandfald, at 
klatre op igennem, eller det vil sige, at Anders 
og undertegnede fandt en kløft, vi var nemlig 
blevet skilt fra hinanden, pga. vores forskel-
lige tempo. Thomas og Casper havde valgt 
at gå opad lige til højre for kløften, hvor de 
godt nok skulle klatre ca. 20 meter op ad en 
klippe, men hvor det ville blive mindre stejlt 
efter det. Det fandt de dog ud af også viste sig 
at være en fejl.

Anders og undertegnede gik altså op igennem 
kløften, mod et pas mellem de to tinder, hvor 
vi ville ende på den højeste, til højre. Anders 
valgte at gå i vandfaldet, da det var nemmere 
at finde fodfæste, og jeg fulgte med.
Terrænet var som det første bjerg, i starten en 
masse mos og græs, og ca. ved kløftens start 
ændrede det sig til et sandlag med en masse 
sten i.

Jeg klatrede et godt stykke under Anders i 
vandfaldet, for at sikre mig at jeg kunne nå 
at flytte mig hvis der skulle ske et uheld og 
begynde at skride sten eller andre ting. Det 
skulle dog også vise sig at være en fejl, da en 
lille bitte sten, ruller ned og rammer en sten 
der var endnu større, og den så begynder at 
rulle, eller nærmere hoppe afsted ned af bjer-
get. Jeg var på et meget vanskeligt punkt, da 
jeg ikke havde mulighed for at flytte mig hur-
tigt, men jeg mente at kunne se den ville ryge 
forbi mig, men to hop inden stenen var ved 
mig, ændrede den kurs, og styrede lige mod 
mig. Den aflange sten nåede dog at vende sig, 
så den ramte min højre skulder på langs, og 
ikke med en af enderne. Anders smed rygsæk-
ken og kom springene ned til mig, for at tjek-
ke om jeg var ok, men det var på underligvis 


