
Rererat af planlægningsmøde d. 16-1-2020 
 
Til stede: Ivar Skovvejen, Kristina Balder, Emma Skarridsø, Martin Kong Skjold, Diana Vipperød 
 
Divisionsturnering 25-26-4-2020, samme weekend og sted som junior, men to forskellige arrangementer. 
 
Sted: Lodderne 1, 4330 Hvalsø 
 
Der er: 4000 m2 grund, tekøkken og 4 toiletter, er booket, koster kr. 2000, incl. rafter og brænde 
 
Følgende grupper har givet tilsagn om deltagelse: 
 
Balder 
Vipperød 
Kong Skjold 
Skovvejen 
Skarridsø 
 
Hvem kommer ellers?Tilbagemelding om gruppen deltager til Diana  
 
Esbern Snare mikro kommer ikke 
 
Det skal koordineres mellem grenene, hvor poster på løb lægges, så løb ikke ligger oven i hinanden. DC’ere 
tager til lokation med kort og placerer poster. Poster til små spejdere tættest på lejren, juniorer tættest på 
hundeskoven. 
 
Spejderne skal have madpakker med til lørdag frokost 
 
 
Tema: HULEBOERE 
 
Drejebog vedlagt sidst i dokumentet 
 
Lejrleder for mini/mikro: Diana 
 
Program: 
 
Lørdag: 
 
  9.30 mødetid og fælles velkomst, (Diana og?) 
10.00 teltslagning(tovholder?) 
11.30 frokost 
12.00 løbsstart, hver post tager x antal patruljer med ud på posten(tovholder) 
14.30 kage og saft på posten, postansvarlig tager vand og saft med ud på posten. (tovholder) 
15.00 løb genoptages 
17.00 løb slutter 
18.00 aftensmad, laves af køkkenhold(tre personer, tovholder) 
19.00 pandekager over bål af de indsamlede ingredienser (tovholder) 
20.30 bålhygge, hver gruppe skal stille med et sangforslag(backup sang i tilfælde af sammenfald)(tovholder) 



21.30 ro i lejren 
23.00 lederhygge for alle ledere også juniorer, arrangeret af mikro mini, da juniorer er på aftenløb til kl. 23 
(tovholder) 
 
Søndag: 
 
  7.30 vækning 
  8.00 morgenmad(køkkenhold) 
  9.00 nedtagning af grej og fælles oprydning(tovholder) 
10.30 afslutning og præmieoverrækkelse(lejrledelse) 
11.00 farvel og tak 
 
Medbringes: 
 
Økser 
Save 
Køkkenudstyr 
Flag(Balder) 
Spyd(KS) 
Skjold(KS) 
Buen(Skovvejen) 
Saft 
Vanddunke(alle grupper) 
Brandspande 
½ l flasker til koncentreret saft(Ivar, Skovvejen) 
Saftevandskander(Balder) 
Pandekagepander(alle grupper, hvis man har) 
Morgenmad 
Aftensmad 
Køkkentelt 
Lederhygge 
Frugt? 
 
 
 
Dato for næste møde 2-4-2020 kl. 19.00 på lokationen 
 
Invitation skal ud i uge 8(Kristina, Balder)To udgaver så man kan oprette arrangement i MS eller lade være. 
 
Sidste frist for endelig med deltagerantal tilmelding til Diana(dvthilgreen@gmail.com eller sms til 29453712 
d. 2-4 forud for mødet 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dvthilgreen@gmail.com


Huleboer 

Fantasirammen Iscenesættelse: 

For mange, mange år siden, før der var biler, computere, butikker, toiletter og vandhaner levede 
huleboernes i området. De gik klædt i dyreskind, på bare tæer, deres hår var uglet, og de vaskede sig ikke 
hver dag. Når de var sultne, måtte de jage dyr og samle mad i skovene. Når de var tørstige, gik de til 
kilderne efter vand. Det vigtigste, de ejede, var hinanden og ild. Huleboerne var gode til at tage sig af 
hinanden, og de vidste, at kun gennem samarbejde kunne de overleve og lykkes med at få samlet nok mad. 
Huleboerne gik ikke i skole, men de lærte at tænde bål og samle mad for at lære at overleve.  

 

Idéer/forslag til Poster 

● Kværne korn til mel 
o Evt. point efter hvordan de løser opgaven: Får udleveret materialer og skal slev løse posten 
o Evt. point efter hvor meget mel som de får malet 

● Kærne smør 
o Samme som med mel 

● Primitiv ild 
o Evt. point efter hvor mange gange de får lavet en flamme med flint og stål 

● Samle mad 
o Billedark med planter de kan finde. Point efter hvor mange forskellige planter de finder 

● Hent vand – samarbejdsøvelse 
● Skyde med pusterør 

o Pusterør af bambus (hurtigere end af pil) 
o Skyde efter sodavandsdåser 
o Point ud fra hvor mange dåser de får væltet (inkl. Tiden de skal bruge på at lave pusterør) 

● Snig jer forbi en sabeltiger  
o Evt. point efter hvor mange spejdere som kan snige sig igennem (fordi der er forskelligt 

antal spejdere i en patrulje er der nogen som skal igennem flere gange) 
● Tese uld 
● Væve 
● Lave smykker 

Efter aftensmaden 

● Lave pandekager over bål, med hjemme malet mel, kærnet smør og urter/planter som de har 
fundet 

 

Samle mad 

Samle mad man kan bruge på posten mad på bål 

Forslag: skvalderkål, bellis, mælkebøtteblomster, røllike, brændenælder, Skovsyre, Ramsløg, Løgkarse, 
Manna, Bøgeblade, Hyldeblomster, skovjordbær 

 



 

Kværn korn til mel 

Materialer: 

Hele kornaks, Store sten med flad overflade eller med hulning, Runde sten 

Historie: 

” I Stenalderen for 5000 år siden kunne man ikke bare gå til købmanden og købe mel. Man måtte selv 
”lave” det. At bage brød var et hårdt arbejde, da der skulle ”males” en del mel, inden der var nok til at bage 
brød til alle beboerne på bopladsen.” 

BESKRIVELSE: 

Fortæl, at det hedder at ”grutte”, når man laver korn til mel med en sten (eller at ”male” mel). 

Hvordan man gør: 

Læg en lille håndfuld kerner ned i hulningen på gruttestenen. Hvis du lægger for mange på, er det svært at 
”male” kernerne, og de falder lettere udenfor. 

Tag en lille rund sten og SKUB den frem og tilbage over kernerne. Du skal ikke hamre ned på kernerne. 

”Mal” kernerne indtil de er blevet til mel. De bestemmer selv, hvor fint de vil ”male” deres mel, men 
tålmodighed er nødvendig. 

 

Snig jer forbi en sabeltiger (ell. andet dyr) 

Forberedelse:  

En 20x10 m bane afmærkes med 4 spande i hvert hjørne  

Iscenesættelse:  

Som huleboere skal I kunne snige jer ind på dyrene, så I kan fange dem, men I skal passe på, at dyrene ikke 
hører jer. Heldigvis ser de ikke lige så godt, som de hører og lugter.  

En leder eller to præsenteres som den hurtige sabeltiger, den stærke moskusokse eller den farlige 
Tyrannosauros Rex. De står med bind for øjnene og placeres forskellige steder på banen. Spejderne skal nu 
snige sig tæt forbi dyrene uden at blive opdaget.  

Materialer:  

4 spande, tørklæder, en udklædt spejderleder 

 

 

 
 
 
 



 
 


