
Divisionstræf Junior og trop 2021  
Referat fra planlægningsmøde 2021-06-14 

Tilføjet Referat fra 9. september 2021 Planlægningsmøde 2 
 

Dato: Den 2.-3. oktober 
Deltagere: Esbern Snare, Skarridsø, Vipperød, Balder, Cort Adeler, Hvidebækspejderne, Kong Skold Gruppe 
 
Sted: Baptisterne, Hvalsø. Adresse; Lodderne 1, 4330 Hvalsø 
Team: Spejder i gamle dage 
 
Fælles trops- og junior træf 
Blandede patruljer (flere grupper men samme gren i samme patrulje – 6 stk. i hver) Spejderne sættes 
sammen 2 og 2 hjemmefra. 
 
Spørgsmål til stedet: 

• Må der graves? – Ja på marken ved siden af 
• Er der rafter? – Små 20-30 stk. 

 
Fælles junior- og tropsløb om dagen 
Trops orienteringsløb om natten 
 
Lederne står for aftensmaden og morgenmaden 
Aftensmad: Claus laver helstegt pattegris 
Spejderne har madpakke med til om lørdagen 
 
Planen 
Lørdag: 
Kl. 10:00 Flaghejsning 
Kl. 10:00 – 11:45 Opbygning af lejr og frokost 
- Mødes efter frokost afspist og sat sammen 2 og 20 
Kl. 11:45 - 12:00 – Opbygning af patruljer 
Kl. 12:00 - 15:00 Poster 
Kl. 15:00 - 15:30 Kage og saftevand 
Kl. 15:30 - 17:00 Poster 
Kl. 18:00 - Aftensmad 
Kl. 20:00 - Bålhygge 
Kl. 21:00 - Ro i lejren 
Kl. 21:30 - 23:00 - Trop på natløb 
 
Søndag: 
Kl. 08:00 – Flaghejsning og morgenmad 
Kl. 08:30 – Nedpakning af lejr 
Efter nedpakning – fællesleg og kage 
Kl. 11:00 – Flaget ned og farvel og tak 
 



Fællesløb: 
Max. 30 minutter pr. post 
1 post pr. gruppe (7 poster) 
- Flytning af kævler med taljer (Esbern Snare Gruppe) 
- Kamuflering (Skarridsø Gruppe) 
- Gamle koder (Vipperød Gruppe) 
- Byg et kompas / Byg et solur (Balder Gruppe) 
- Vandrende A-buk (Cort Adeler Gruppe) 
- Pyromanpost (Hvidebækspejderne) 
- Orientering (Kong Skold Gruppe) 
 
Natløb: 
Planlægges af Pierre og Steen 
 
Tovholdere: 
Velkomst lørdag: Divisionen 
Flaghejsning lørdag: Esbern Snare Gruppe 
Indkøb og tilberedning af aftensmad (primusmotor): Claus + Trine og Pia 
Indkøb saftevand, kaffe og te mv.: Trine og Pia 
Bålhygge: Cort Adeler 
Indkøb lederhygge: Trine og Pia 
Flaghejsning søndag: Esbern Snare Gruppe 
Spejderpaintball: Balder gruppe 
Indkøb og tilberedning af morgenmad (primusmotor): Trine og Pia 
 
Invitation: 
Kristina (Balder) laver oplæg – Husk kage og boller 
Pia laver tilmelding i medlemsservice 
Tilmelding senest: 1. september 2021 
- Efter deadline melder divisionen ud til grupperne hvem som er tilmeldt i de forskellige grupper 
Pris: 50 kr. 
 
Næste planlægningsmøde: 9. september 2021 i Hvalsø kl. 19:00 (Adresse: Lodderne 1, 4330 Hvalsø) 
 
Deltagere: Esbern Snare,  Vipperød, Balder, Hvidebækspejderne, Kong Skjold  
 
Lederdeltagelse: Balder 3 ledere, Esben Snare 2, Skarridsø ?, Kong Skjold 5-6 ledere, Hvidebæk 3 ledere, 
Vipperød 3-4 ledere  
Spejdere 72 tilmeldte  
Junior: 47 spejdere  
Trop: 25 spejdere  
 
Cort Adler har melddt fra og Hvidebæk – John overtager Lejrbål, og Balder posten med A-buk.  
 
Esben Snare medbringer flag. 
Det er aftalt at Junior laver lejr på den lige del af græsmarken, og troppen mellem rafter og hyben.  
 
Lederne sover i de to shelters.  
 



Alle grupper medbringer lidt brænde, Kong Skjold bringer inden det primære brænde. Kvaliteten er ikke i 
top!  
 
Der skal dannes 5 trops patruljer og 9. junior. Alle grupper har hjemmefra dannet makkerpar bestående af 
to og to, såfremt det ikke går op godkendes 3.  
 
Fordeling af pladser til løb: Henrik fra Vipperød fordeler pladser og sørger for at udarbejde kort, som 
sendes til Pia for print. Der skal printes til alle patruljer og poster.  
 
Alle poster tager to patruljer med ud fra start – Der er afsat max 30 min pr. post.  
 
Alle grupper medbringer vanddunk til deres post.  
 
Spisning: Vi sidder på græsset – Borde og bænke benyttes ikke!  
 
Kl. 21:00 skal junior i posen, og trop gør klar til aftenløb. Steen og Pierre er primus motor på dette løb! Det 
er samme patruljer som til løb om eftermiddagen. Alle spejdere skal deltage!  
 
Efter aftenløb for trop serveres der varm kakao med flødeskum og skumfiduser. 
 
Morgenmad: Vi hjælpes ad alle mand!  
 
Mad serveres både aften og morgen arrangeret på borde ved hytten.  
 
Der er flaghejsning kl. 8:00 søndag efterfølgende er der morgenmad. Har spejderne nået at pakke sammen 
inden går aktiviteterne i gang efter oprydning/opvask ellers pakkes lejren sammen.  
 
 
Referent Pia Nielsen – Divisionschef  
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