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OBS OBS OBS OBS OBS OBS      Hemmeligt for trop spejder    OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

Alle grupper som har spejder med på divistionstuneringen  skal stille med en leder minimum. 

Vi vil denne gang prøve at lave det som en blanding af stjerne løb om aftenen og en efterfølgene hike. 

Før opgave : 

Mail til indmelding af svar på kode og opgaven bliver stillet fra. skjalmhvidedivi2018@gmail.com 

De patruljer som deltager vil få en for opgave i for af en ting de skal lave. Som selvføllige skal bruges under 

løbet og være hjemmelavet .( lav en afstands måler ) (Vi vuder det færdig resultat og gir point der efter ) 

De vil der ud over får start sted og tidspunkt i kode tekst. Og der vil være et sted de melder ind når de har 

løst koden. Koden skal være løst inden en given dato. Dem som så ikke har løst den vil kunne rette 

hendvendelse til os og få hjælp.detter medføre dog straf point. 

 

Start stedet er i nykøbing sj på spejderene plads fredag kl 1900 

Slut sted er i kongsøre skov søndag kl 1100  
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De skal medbringe : 
• Deres rygsæk  

• Deres for opgave  

• Vand dunk  

• Sovegrej  

• Spise grej  

• Tøj til vejret  

• Skrivegrej 

• Mobil tlf. + power bank  

• Extra sko til vand post skal kunne bruges i vand +håndklæde. I kan blive våde  

• Refleks vest + reflexer  

• Skifte tøj et sæt  

Pr. patrulje: 

• Pressing til bivauk . overnatning fredag til lørdag +lørdag til søndag  

• Pløkke  

• sisal 

• Trangia pr. patrulje til at koge vand 

• Fryseposer  

• Popcorn net med stang   

• Førstehjælps udstyr (alm.) 

• Foropgave  

• Opvaske balje +tilbehør  

• Økse  

• Sav  

•  
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Fredag 25/5-18 
Vi mødes i Nykøbing sj ved nordlys gruppen kl 1900.Stater divisionstuneringen. 

Alle skal ha spist hjemme fra. 

Nat løb starter kl 20 og vil være i for af et stjerne løb som skal være i nykøbing by. Løbet er i gang i ca 2 

timer.  50 point max. 10 point pr post. 1 minus point pr minut de kommer for sten fra hver post . 

De bygger deres bivaker og går til ro   

 

Lørdag 26/5-18 
Lave stor mad pakke hver i sær  

Anden del af divistionstuneringen starter kl 0800 hvor de går fra nykøbing. 

Her vil de skulle gå ca 17 km og vi forventer at de er fremme senset kl 21 ( - 20 point ved forsent lisbeth 

forklar i refaratet)  point  lørdag i kongsøre skov. 

Her vil aftensmaden være lavet til dem. Så de får mere tid til at ”bånde ” 

Bål med popcorn og hygge. Her tænker vi at der skal hygge max og at de skal ha lidt godt  

Søndag 27/5-18 
Søndag vil de blive vækket kl 0730. lave morgen mad på tværs af grupperne.  

for at pakke sammen og skjoldet vil blive overdraget til vinderne. 

Divisionstuneringen er slut kl 1100.  

Opsamles undervejs: 

• Blade fra 8 forskellige træ arter og kunne navne på dem  

• Birke bark  

• Tørt kvas eller andet brandbart. Til bål opgaven  

• Svare på spørge skemaet . som er med til at give dem tids forsinkelser. Sluse porte . med svar 

skema til tids forsinkelse 

Løbet vil byde på : 

Posterne skal være klar til at blive kikket igennem i uge 12  

 



Divisions tunering 2018 

Christian og Jonas – DREJEBOG – DIVISIONSTURNERING 2018 – endelig udgave. 

8 bemandet poster  10 point max  30 min til at løse opgaven  

• Post 6 Vandpost  ved lomme stenen ( Balder ) 

 

•  Post 3 Førstehjælps post (Cord Adeler) (muligvis hjælpe fra hjemmeværnet/ beredskabs 

forbundet) ved leif . skovløberhuset  

 

•  Post 5 Bål optænding  hvor man skal brænde en snor over + båltyper . det vil være en fordel at 

samle birke bark inder vejs i skovene  (Vipperød ) 

 

 

•  Post 2: Pionering  bygge kran. Løfte sten eller træ over jorden (Alexander) 

 

•  Post 1 :Telt opsætning . kitkat telt på tid (Skarridsø ) de starter i den rækkefølge som de kommer 

ind i forhold til nat løbet. 3 kitkat telte til opgaven. 

 

 

•  Post 4 :Afstands bedømmelse +højde bestemmelse + med bogstaver eller lignen placeret rundt 

omkring (Esbern Snare ) ulkerrup skov på p pladfsen ved skov arbejder huset  

 

• Post 8: Feltbane med rygsækken. ( Hvidebæk grp)  ved sandskredet  

 

• Post 7 : O-løbs poster ( Hvidebæk) fast post med 4 skærme placeret i kongsøre skov start ved 

trekanten. Bliver bemandet med først ledige. 

 

 

 

Døde poster til ekstra point:  

Posterne skal være klar til at blive kikket igennem i uge 12 og sendes til mail : 

skjalmhvidedivi2018@gmail.com 

 

5 døde poster . 13 point max + afstand point . alle spejder i patruljen skal følges af hele tiden. Ved de døde 

poster skal der tages billed af hele partuljen ved postens start.  

• Koder løsning  (Hvidebæk ) 

• Knob navn + billed paring (Vipperød ) 

• Find 4 litter vand opgaven (Balder) 

• Tip en 13 (Skarridsø Per) 

• Gæt en sang (Skarridsø. Mette) 
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undervejs vil de kunne få: 

• Vand hver post skal ha religt med vand med til spejderne  

• Frugt . ved espernsnare  

• Moralsk opbakning  

Vi vil transpoter: 

• Deres patrulje kasse fra nyk til kongsøre skov  

 

 

Point givene ting  

• Turn out max 5 point. 1 point for dårlig 5 for rigtig god. minus point ved urelavant brug mobiltlf.   

• Døde poster 13 point + km point 1 km = 1 point  

• Levend poster 10 piont pr. post.  

• For opgave  ( afstandsmåler ) 10 point fås på esben posten  

• Gådeløsning for ankomst sted 5 plus point ved løst og 5 minus point ved hjælp elle ikke løst til tiden  

• Stjerneløbet fredag aften max. 50 point.  

Mærker  
Vi skal ha bestilt Divisions tunerings mærker. Jonas snakker med Dianna  

Forventet antal patruljer  
Vi for venter at der Max. vil deltage 7 Patruljer. 

 

Hjælper  
Hvormange personer forventer hver gruppe at stille med ? 

• Vipperød 2 

• Alexander 2 

• Cord Adeler 4 

• Skarridsø 4 

• Skovvejens 2 

• Esbern Snare 4 

• Balder ( Kristina,Morten eftermidag,Daniel,Ronni ?, Trine,Brian) 5 + sune og jeg  

• Hvidebæk 1 

Næste Møde  
25 april holder vi møde om divisions tuneringen 2018. I jyderup 
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15 Maj holder vi møde om divisions tuneringen 2018. I jyderup 

Sikkerhed og kontakt nummer  
De skal under hele løbet kunne komme i kontakt med en leder. Og vi skal kunne komme i kontakt med 

dem.  

Jeg forslår at de får mit tlf 51305559 

Hver patrulje laver en konvilut med deres cpr.nr og kontakt person hjemme som de selv bærer rundt på 

underr hele divisionstuneringen.  

Vi laver et kort med nødtlf nr på og laminer kort og konvilut så ikke det lige så nemt bliver væk. Skal de så 

bruge cpr.nr på en spejder har patruljen det selv i den lamineret lomme. Som de så skal åbne for at komme 

ned til konviluten.  

Vi skal ha Navnene på alle spejder i patruljen . og ders kontaktperson samt tlf. + lederens tlf nummer  

Dette er for at vi kan hjælpe den enkelte spejder og patrulje vis uheldet skulle være ude.  

Mad vi skal ha  
Jonas køber selv glutenfri kost til alle måltider. 

Aftensmad lørdag  fra kl 1800 til 2130.  

• Ris og kødsovs 

Morgenmad X2 til 60 personer  

• Haver gryn. Cornflaks . rosiner . groft brød. Smør . ost .syltetøj. mælk. Sukker . kaffe . te. Juice 

Frokost  til 70 personer  

Der er 26 leder til frokost og 45 spejder  

• Rugbrød  

• Leverpostej to pr. dåse  

• Agurk 

• Hamperryg 

• Markral dåse med dåse åbner i. to personer pr. dåse  

• Spegepølse  

Aftens bål  

• Popcorn  

• Salt  

• Brænde ( lisbet skaffer det) 

Frugt to stykker pr. spejder.  

• Æbler  

• Gulderrøder  
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Umelbare udgifter  
Tekst  Pris  Noter  

Leje af grund og toilet NYK.SJ 250 kr  

Plader til skjoldet. Ivar skulle ha    

Morgen mad begge dage .12,5 pr 
næse  

1500 kr   

Frokost for 70 personer 1100kr 1100kr   

Aftensmad for 60 personer = 
785,5kr 

795,5  

Frugt 140 stk 2 pr person 280kr  

Popcorn +olie  39kr   

Overskud pt. 25/4-18 335kr   

 

 

 

 

Indtægter  

Divisionen gir 50 kr. pr. spejder  43 personer  2150 kr  

Hver spejder betaler 50 kr. for 
deltagelse  

43 personer  2150 kr  

   

   

   

   

   

I alt.   4300  

 


