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Divisionsturnering 30. marts – 1. april 2017: Referat af 1. 

planlægningsmøde 6. december 2016. 
 

Deltagere: Per (Skarridsø), Flemming (Vipperød) og Steen (Esbern Snare) 

Generel bemærkning fra mødedeltagere: Det bør diskuteres om turen fremover skal være fra fredag til 

søndag. Det nuværende format begrænser muligheder alt for meget. 

Indledende undersøgelser: 
Regler for brug af området ved Salbæk Vig: I flg. Kalundborg er området totalt lukket for adgang, og 

dermed er den oprindelige plan udelukket (Steen). 

Brug af campingplads og skove ved Jyderup: Det skal undersøges om vi kan få adgang til at bruge 

campingplads og skove omkring Jyderup (Per). 

Oplæg til program: 
Det generelle tema for turen er nybyggere. Spejderne skal være udklædte, men skal altid som minimum 

bære tørklæde. 

Fredag: Spejderne har spist hjemmefra og eller gør det på pladsen. Pladsen vil være åben fra kl ???. Telte 

skal være slået op kl 18.30 hvor spejderne skal være klar til aktivtet.  

Fredagens opgave vil være at bygge en nybyggervogn ud fra udleverede materialer plus hvad der kan findes 

i naturen. Der skal som minimum være en besnøring, en splejsning, et knob og en kulsøsamling. Format: 

Firkantet ramme og minimum to hjul. Bæreevne: Minimum patruljens mindste spejder. Yderligere skal den 

kunne køre fra A til B. Byggeriet skal være afsluttet kl 21 hvorpå der er bedømmelse og race.  

21.30 er der lejrbål. Hver trop laver et indslag uden for bedømmelse. Team laver sangliste. Vi slutter ca 

22.30. Ingen natøb, men tidligt op... 

Lørdag: Det er 1. april – Vi skal finde en aprilsnar!  

Op kl 05.00. Western morgenmad: æg, bacon, baked beans og pandebrød eller boller i gryden. De får et æg 

hver, 50 g bacon/person, mel, bagepulver mm. til brød. 

Opgaveløb frem til frokost, som er på pladsen. Løbet kan udformes som et stjerneløb ellers skal patruljer 

med ud på poster: 

 Signalering (langdistance over sø?) 

 1.hjælp 

 Sidste post skal finde vha. GPS 

 Kompaskurser til udstikning af lod (Hvad skal lodden bruges til?) 
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 Brobygning over å 

 Mellem to poster skal der være et inidaneroverfal el. lign. på næste post er der kimsleg om hvad 

indianerne havde på – eller 20 spørgsmål om det? 

 Samarbejdsøvelse – ”flytte atomaffald” 

 Flere ideer her... 

Frokost udleveres/købes i westernbutik på pladsen. Valuta? Skal den skaffes under dagens løb? Kan 

kompaskurserne til lodden være noget guldgraver  jagt? 

Lørdag eftermiddag: Rigtigt orienteringsløb hvor poster skal findes på mange fsk. måder. Laves som et 

mangepostløb hvor distance fra start og sværhed af post bestemmer hvad point den giver (Steen vil godt 

stå for dette).  

Løbet skal slutte kl 15 hvorpå der rydes op og vi er færdige kl 16. 

Andre kommentarer 
Der skal bruges et mad team 

Hver patrulje skal medbringe:  Et sæt kulsø værktøj  



Program for Divisionsturnering 2017 

Fredag: 

17.00. Pladsen åbner for spejderne. 

18.30. Velkomst.  

18.35. Bygge en nybyggervogn ud fra udleverede materialer og hvad der findes i naturen.  

Vognen skal som minimum indeholde en besnøring, en splejsning, et knob og en kulsøsamling. 

21.00 opgave slut. Der bedømmes.  

21.30. Lejrbål. Snobrød. Sange. Underholdning frivillig. 

22.30. Der er ro.  

 

Lørdag: 

05.00. Godmorgen.  

Spejderne vækkes og der skal laves ”western” morgenmad. Æg, bacon, baked beans og brød.  

Ingen bedømmelse.  

07.30. Opgaveløb. 

Hver patrulje følger følges med en post ud til start.  

Der gives point, ved hver post, som normalt. Både opgave og turn out. Derudover tjener patruljerne 
guldstykker alt efter hvor godt de klarer sig. Guldstykkerne bruges til at købe frokost for.  Men 
guldstykkerne kan også blive frarøvet af banditter og indianere. 

08.00. Start.  

Hvis to patruljer med ud, sendes den ene videre med det samme og den anden starter på opgaven.  

Hver post varer 20 minutter og der er 10 min. mellem hver post.  

11.00, Løb slut. Der optælles point.  

12.00. Frokost. Købes med guldstykker i ”biksen”. Primitiv grov frokost med krudt i.  

12.55. Frokost slut herunder oprydning og opvask.  

13.00. Orienteringsløb start.  

Tæller med i opgaveløbet.  

15.00. Orienteringsløb slut. Der optælles point.  

15.30. Præmieoverrækkelse.  

16.00. Slut og på gensyn.  



Poster og ansvarlige: 

 

1.  Bro over Å. Esbern Snarre 

 

2. Overfald/Kims leg. Balder 

 

3. 1. hjælp. Skovvejen 

 

4. Signalering ”telegraf” morse. Vipperød 

 

5. Kviksand. Skarridsø 

 

6. Kompas. Kong Skjold.  

 

Hver gruppe har ansvaret for materialer og detaljerne i posten. Dog skal posterne være gennemsyret af 
temaet. Opgaverne kan med fordel gå ud på at de skal finde eller tjene  guldstykker til frokosten.  

Der gives point for turn out og opgave.  

Alle grupper har en plan for posten til fællesmødet d. 9/3.  


