
Div.turnering 2020 juniorer - lederinfo 
 
Første planlægningsmøde torsdag d. 16. januar 2020 hos Kong Skjold 
 
Til stede var: Henrik fra Vipperød/DC, Tina og Peter Esbern Snare, Laura og Trine fra Kong Skjold. 
 
Divisionsturneringen afholdes d. 25.-26. april 2020 
Tema: Interrail i Europa 
Sted: Lodderne 1, 4330 Hvalsø. En lejrplads med en lille hytte med tekøkken. 4 toiletter, vand, 
brænde og rafter. 
Mikro/mini afholder deres turnering samme sted og tidspunkt som juniorerne, men separat. 
 
Hvilke grupper deltager: (Det er kun en løs forhåndstilmelding) 
Esbern Snare: 1 patrulje 
Hvidebæk: Ja – men lidt usikkert, da en leder er på ferie den weekend 
Skarridsø: 1 patrulje 
Alexandra: 1 patrulje 
Cort Adeler: Ja 
Balder: 1-2 patruljer 
Vipperød: 1-2 patruljer 
Kong Skjold: 2 patruljer 
Skovvejen: Nej – de har kun 4 juniorer og forventer ikke at de kan stille en patrulje 
RLS: ??? 
 
Program: 
Lørdag: 

• Kl. 09.30 Juniorerne ankommer og vi samles. Klippekort til togturen uddeles 
• Kl. 10.00 -12.00 Første del af rejsen 
• Kl. 12.00 -12.30 Frokost, hvor man er på rejsen. Madpakker + drikkelse er med i rygsæk  
• Kl. 12.30 – 15.00 Rejsen fortsætter 
• Kl. 15.00 – 16.00 Kage, saftevand og teltrejsning på lejrpladsen 
• Kl. 16:00-19:00 Madlavning, opvask m.m. 
• Kl. 20:30 Lejrbål 
• Kl 21.30 Natløb 
• Kl. 23.00 Godnat 
• Lederhygge (mikro/minilederne har lavet det klar til når vi kommer tilbage J) 

 
 

 
Søndag:  

• Kl. 07:00 Godmorgen og pakning af bagage 
• Kl. 08:00 Morgenmad  
• Kl. 08:45 Aktiviteter – Spejder OL   
• Kl. 09.45 Teltnedtagning 
• Kl. 10.30 Præmieoverrækning 
• Kl. 11.00 Afhentning 

 
 
 
 

                                                                                       



Interrailrejsen (løbet): 
Hver destination (post) er et land. Når patruljen ankommer til posten vil de blive vist et flag og de 
skal gætte hvilket land de er ankommet til. De skal samtidig udpege det på et kort over Europa.  
 
Point: Der gives point fra 1 – 10 ved hver destination(post) DETTE SKAL OVERHOLDES 
 
Turn-out: Der gives point fra 1 – 10 ved hver aktivitet. HUSK – patruljerne skal have besked om at 
alt bedømmes, derfor også til- og fra melding ved hvert opgave 
 
Pointskema: Laves af Trine (KGS) 
Kort: Henrik(Vipperød) tager ud og laver en rute inden næste møde d. 23.3.  
 
Vi skal have 9 poster af ca. 20 minutters varighed. Afhængig af hvor mange grupper der deltager 
skal vi have x antal døde poster.Patruljerne skal nå 4 poster inden frokost og 5 efter frokost.  
Hver gruppe står for en levende post (hvis de har ledere til det) ellers sætter vi to grupper sammen. 
Hver gruppe skal vælge et land. Kom med en tilbagemelding, så vi ved hvilket lande der er i spil og 
ikke alle grupper har valgt det samme. Kom gerne med to lande. Skriv gerne hvis det er tænkt som 
en død post. 
Tilbagemelding med land(e) senest d. 18.3. til Trine (trine.erhard@mail.dk) 
 
Post 1 
Post 2 
Post 3 
Post 4 
Post 5 
Post 6 
Post 7 
Post 8 
Post 9 
 
Natløb: Der bliver 3 poster, som bliver bemandet. ES planlægger og vi hjælpes om at afvikle det.  
Placeringen laves på næste møde d. 23.3. 
 
 
Aftensmad: Det vil blive tilberedet over både bål og trangia. Der er kun én bålplads, så det er 
vores håb at vi kan låne Skarridsøs bålfade. Et pr. patrulje. Hver patrulje må endvidere medbringe 
to trangiasæt.  Grupperne må gerne hjemmefra have prøvet at tilberede menuen. 
Hver patrulje skal endvidere medbringe køkkenkasse, vanddunk, økse 
 
Menu:  Små indbagte pizzaer (en pr. person) + 1 ekstra til maddommerne 

Små franske pandekager m/frugtkompot jævnet med maizena 
 

Maddommere:  
Hvem handler ind:  
 
 Opskrifter følger 
 
Brænde: Der er brænde på pladsen, men det kan måske være en fordel hvis hver patrulje 
medbringer lidt optændingsbrænde m.m. Det vil spare tid, og vi kender ikke brændets tilstand. 
 
Invitationen: Laves af Trine fra KGS. HUSK at I selv skal tilføje tidspunkter m.m. så den passer til 
jeres gruppe J Den kommer senest i uge 9 
 
Pris: 50,- kr. pr. spejder – lederne betales af divisionen  



Hver gruppe skal medbringe 2 boller og 2 stk kage til hver deltager fra deres egen gruppe 
(både spejdere + ledere). Vi laver et fælles kagebord lørdag eftermiddag og lige inden natløbet. 
Bollerne bliver brugt en lørdag eftermiddag og en til morgenmaden pr.person. 
 
HUSK madpakke og drikkedunk til lørdag frokost + lille rygsæk 
 
Tilmelding: Skal ske gruppevis senest torsdag d. 02. april (uge 14) til: Trine (KGS) på 
trine.erhard@mail.dk  HUSK at skrive hvis I har nogen med allergier eller andet ift. maden 
Angiv gruppe, antal patruljer + patruljenavn(e) samt antal ledere (navne) 
Overhold tilmeldingsfristen ! 
 
Patruljestørrelse: Vi snakkede om, at hvis der er 8 juniorer i en patrulje vil det give mening at 
dele i to patruljer. Det bliver sjovere for spejderne og en mere jævnbyrdig dyst. 
 
Betalingen skal ske til divisionens konto reg. 0537 konto 0000479942. HUSK at skrive gruppe + 
div.junior. Lederen skal der ikke betales for. 
 
Mærker (både de store div. + årstal) + sølvplader: Mærkerne bestiller Diana sammen med 
dem til mikro/mini.  
Sølvplader: ? 
Der bliver sølvplader for Opgaver, Turn-out, mad samt den samlede. Det er kun den samlede vi ikke 
kan have klar inden selve arrangementet. 
 
 
Næste møde er d. 23.3. kl. 17 på lejrpladsen. Medbring en padpakke, drikkelse m.m. 
Det vil være rigtig godt hvis der er mindst en repræsentant fra hver gruppe. Hvis du ikke kan nå 
det til kl. 17, så kom senere og spring gåturen i skoven over. 
Vi går en tur i skoven og ser hvor posterne skal ligge – både til dagløb og natløb og så slutter vi på 
lejrpladsen igen. HUSK påklædning efter vejret. Vi skal være ude – kan evt. sidde i den ene shelter. 
 
 
TING VI SKAL HAVE PÅ PLADS: 
Fordeling af lande 
Klippekort 
Flag og landkort 
Hvem hænger de døde poster ud inden vi starter 
Parkering og tilkørselsforhold når der kommer mange biler samtidig 
Maddommere 
Morgenmadshold – havregrød i hytten/på gas  
Gryder til havregrød 
Ledergrej til mad 
Bålfade – Skarridsø ? 
Hvem handler ind 
Må patruljerne medbringe et klapbord til madlavningen 
Bord(e) til maduddelingen, kage m.m. 
 


