
Referat af planlægningsmøde 2 forud for Divisionstræf 2019. 
 
 
 
 
 
Der har været forsøgt at indhente tilbud på at nogle rollespillere skulle komme udefra og lave 
noget for os, men der har været mange udfordringer. En efterskole trak sig og Diana har talt 
med Rollespilsakademiet. De vil gerne komme og lave et spil for os, men vi har takket nej for 
det vil komme til at koste ca. 20.000 kr. Det er for dyrt. 
 
Derfor blev det besluttet at hver gruppe skal lave aktiviteter medbringe dem 
 
De store spejdere skal fordeles hjemmefra. Familiespejdbørn, mikro og mini fordeles 
af fordelingshatten. Navneliste på børnene skal afleveres sammen med tilmelding. 
Makkernes navne skal stå sammen på listen. Når tilmeldingerne er kommet fra 
grupperne tager Diana et overblik og melder tilbage til grupperne hvor mange og 
hvilke børn der skal fordeles i hvert kollegie. Samt sender antallet af deltagere til 
Peter(ES) og Lisbeth(Skarridsø) 
 
Alle spejdere skal hjemmefra have lavet en pung, der kan være galeoner i.  
 
 
Peter skulle lave aftale omkring Tømmerup toget. Det kan ikke lade sig gøre, fordi det kun 
må køre på et afgrænset område. Så det er aflyst. 
 
Børnene skal sammensættes i par hjemmefra, så de ved hvem deres makker er. 
 
Vi starter kl. 10.15 med at tage til Diagonalstræde(Michaela laver skilt) og købe udstyr. Der 
bliver 4 forskellige workshops á 15 min. 
 
Indkøbe: Papirsposer til at gå på  indkøb med(Trine) 
John skaffer galeoner 
Diana undersøger i Vipperød ang. fordelingshatten og Diagonalstrædemur 
 

1. Fordelingshatten, udlevere armbånd(Esbern Snare) 
2. Tryllestavsbutik(materialer til tryllestave)(KS) 
3. Eliksirindkøb(indgredienser til eliksirfremstilling)(Vipperød) 
4. Boghandel /Berties Multismagsbønner( Får udleveret to bøger og skal lave en 

læderrem til at bære dem i, samt smage på bønnerne(Alexandra) 
 
 
 
Frokost: Ankomst til Hogwarts, sidde ved kollegiebordet. Kollegieskjolde (Dianas datter) 
 



Husk at børnene skal have madpakke med, det står ikke på invitationen 
 
 
Undervisning: 
 

1. Quidditch (Esbern Snare) 
2. Eliksirer(trangia) (Vipperød) 
3. Tryllestavsværksted(KS) 
4. Spådom, håndlæsning, teblade(Balder) 
5. Kosteflyvning (Alexandra) 
6. Hogwartshistorie(Vipperød)(CA) 
7. Magiske dyrs pasning(Skarridsø) 
8. Botanik(Hvidebæk) 

 
 
4 kollegier, har hver 4 klasser, 2 klasser på hver post hele tiden, 20 min på hver post 
Klasserne sendes modsat rundt, så man ikke har de samme to hold samlet hele tiden. 
 
Peter sørger for der bliver stillet borde op til at have de forskellige poster ved. 
 
kl. 15.30 Ingefærøl på kroen: shotsglas med ufiltreret æblejuice(Peter), sammen med kagen 
om eftermiddagen. 
 
Efter kage er der Quidditch kamp 
 
kl. 16-17 Quidditch kamp 
 
kl. 17-18 Telte og bivuaker opsættes 
 
kl. 18 mad 
 
Bordpynt: Duge i kollegiernes farver, ekstra stof til armbånd(Diana) 
 
 
 
Prisen for Familiespejd er for 1 spejder + 1 forælder, er der flere voksne med betales pr. 
person 
 
Aftensmaden: Peter, Jakob, Trine, Pauli(hvis han kommer),  
 
Diana opretter gruppetilmelding via hjemmeside, så alle kan se, hvor mange boller og kage 
der medtages, inddelt i grene. 
 
Martin og René(KS) overtager lejrbålet, i stedet for Diana 
 
 



 
 
Søndag: 
 
Lock Ness: Efterhånden som man har rømmet sit lokale, og fjernet sit grej, kan man gå 
dertil. 
 
Arbejdsopgaver søndag fordeles ved lederhyggen lørdag aften. 
Ingen forlader skolen søndag før ALT er ryddet og Peter har sagt GO. 
 
Tropsspejderne: skal inden lederhyggen lørdag afgøre, hvad de ønsker at lave søndag 
formiddag, forhindringsbane eller Lock Ness.  
 
Grupperne skal finde nogle karakterer fra Harry Potter, som de voksne skal være, og melder 
tilbage til Diana, hvad de kan stille med. Diana melder tilbage hvis der er mere end én af 
hver karakter. Alle voksne skal være udklædt i forhold til deres rolle/funktion i spillet. Udgift til 
udklædning dækkes af divisionen med rimelighed. 
 
 
Håber jeg har fået det hele med. 
 
 
Således husket og skrevet 
 
Diana 
 
 



Karakterer: 
 

Karakter Gruppe 

McGonagall KS 

Hagrid KS 

Filch ? KS 

Skrækøje Dunder  Balder 

Trelawney Balder 

Snape Vipperød 

Dødsgardist Vipperød 

Ukendt heks Vipperød 

Rolanda Hooch ES 

 
 
Hvidebæk har ønsket at ændre Botanik posten til kappe fremstilling? Spejderne har fået en invitation hvor der står de skal medbringe kappe? 
 
Vipperød har to poster, men kun 4 ledere. KS er forespurgt om de vil hjælpe med et par folk på den ene post. 
 
Fordelingshatten er aflyst. Der er kun kommet tilbagemelding fra en enkelt gruppe, samt Vipperød. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmeldinger: 
 

Gruppe Mini Junior Trop 
Familie 
spejder 

Familie 
forældre Leder Kage/boller 

Særlige 
forhold 

Kong Skjold 10 14 6 1 1 8 
80 boller/80 
kage 

3 laktose 
intolerante 

Esbern Snare 12 7    5   

Vipperød 20     4 masser  

Balder 13 9 2  1 5   

Hvidebæk 10 4 9   6   

Skarridsø 8 3 10   5   

Alexandra 5 3    2   

ialt 78 40 27 1 2 35  183 

Vi håber der er nogenlunde styr på deltagerantallet, det er svært når det hele tiden bliver ændret. 


