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Kære spejdere 
  
I år skal I forberede jer lidt hjemmefra, herunder er kriterierne til jeres forberedelse. Vi glæder os 
meget til at se hvordan I løser opgaverne  
Opgaverne er inddelt efter spejdergren – så husk at læse under jeres korrekte kategori. Og da I 
deltager i en konkurrence bliver I bedømt, også for kreativitet.  
 
Fredag aften skal i selv medbringe en madpakke, i skal være opmærksomme på at der ikke 
sættes et fast tidspunkt som aftensmadstid, men at i selv skal huske dette under jeres 
lejropbygning. Der er god tid til begge dele. 
Vi vil opfordre til at lade mobiltelefoner ligge hjemme, ellers vil de blive opbevaret samlet, så der 
er fokus på fællesskabet og samarbejdet i løbet af turneringen.  
 
Jeres pioneringsprojekter bliver testet af på holdbarhed, knobets og besnøringens tovarbejde 
(hvor pæn er knuden og besnøringen). I medbringer selv tovværk, Det vi forventer er, I oplyser 
hvor mange rebstykker I har med. Denne oplysning afgives ved ankomsten.  
  
Pionering 
Juniorspejdere:  
I jeres pionering skal der som minimum indgå: 2 vinkelbesnøringer, 5 tømmerstik, 3 
råbandsknob, en 3-buk, 1 flagknob, 1 simpelbesnøring.  
  
Tropspejdere:  
I jeres pionering skal der som minimum indgå følgende: 2 styks krydsbesnøring, 10 
opstrammere, 4 dobbelthalvstik, 1 vinkelbesnøring, 1 pælestik, 1 abehånd, som ikke blot er til 
pynt, men har en funktion. Jeres pionering skal have 1 funktion, den må gerne indeholde flere 
funktioner.  
  
Seniorspejdere:  
I jeres pionering skal der, som minimum indgå følgende:  1 simpelbesnøring, 1 a-buk, 1 japansk 
krydsbesnøring, 5 tømmerstik, 10 rafter (a-buk eksklusiv), 1 diamantknob og 3 pælestik. Jeres 
pionering skal have 2 funktioner.  
 
Frokost 
Jeres frokost vil blive bedømt ud fra jeres evne til at arbejde sammen i patruljen samt jeres evne 
til at tænke kreativt inden for de rammer i er givet. Her skal i ligesom ved pioneering være 
opmærksomme på at der er forskellige rammer for de forskellige aldersgrupper.  
I bliver givet en række basisingredienser, som må benyttes til at fremstille frokosten, herudover 
må i benytte det I har med hjemmefra eller hvad i ellers kan finde på af gode ideer til at få jeres 
frokost til at være vinderfrokosten.  
I vil selvfølgelig også bedømmes på smag og anretning af frokosten.  



 
Basis varene er:  

- Mel 
- Gulerødder 
- Æbler 
- Hvidkål 
- Kylling 
- Ris 
- Smør/margarine 
- Sukker  
- Peberfrugt 
- Gær 
- Tomatpure 
- Flåede tomater  
- Fetaost 

 
 
Juniorspejdere 

- Der skal laves to retter 
- Der er tre timer til at udføre opgaven 
- I har både bål og selv medbragte Trangia til rådighed  

 
 
Tropspejdere  

- Der skal laves tre retter  
- Der er tre timer til at udføre opgaven 
- I har en trangia (medbragt hjemmefra) til rådighed samt 5 tændstikker til at få et bål og 

jeres trangia i gang  
 
Seniorspejdere 

- Der skal laves tre retter 
- Det skal laves et flydende bål  
- Der er tre timer til at udføre opgaven 

 
 
 
Pakkeliste 

- Et telt pr. Patrulje.  
- Trangia  
- Almindeligt grej til weekendtur  

- Husk papir, blyant, samt ur, uniform og tandbørste  
- Patruljekasse 
- Patruljekendetegn, der kan hænges på et søm, så med en snor/krog i 



- Reb til pionering 
 
 
Mange spejderhilsner 
Lasse, Ulla og Christina  
 


