
Leder information - Distriksturnering 2023  
 
Kære ledere i Gudenå distrikt, så nærmer årets distriktsturnering sig.  
I opfordres alle til også at læse indbydelsen igennem, ud over dette skriv.  
Vi forventer at hver gruppe som minimum stiller med en leder til poster og fælles  
opgaver. Posterne er store træk planlagt ud fra temaet “Sammen om verdens miljøet”  
Der vil senere blive mulighed for vælge poster/opgaver efter først til mølle princip. 
 
Fordelingen på de forskellige grene er: 
Juniorer: 4. - 5. klasse 
Trop spejdere: 6. - 8. klasse 
Seniorer: 9. klasse til med 17 år 
Rover er 17 år og op 
  
En patrulje tilhører den aldersgruppe der er flest af i patruljen, dog maks. 3 fra en ældre 
aldersgruppe. Er det halvt af hver hører patruljen til i den ældste kategori. 
Hvis der er 4 juniorer og 3 spejdere i en patrulje, er det en god ide at dele patruljen 
Er der 3 spejdere og 3 seniorer er det en senior patrulje. 
Er der 4 spejdere og 3 juniorer er det en spejder patrulje 
En patrulje består af min. 3 personer og max. 7 personer. 
  
Vi forventer at alle deltaget i alt det der er planlagt. 
 
Hver patrulje skal medbringe: reb, patruljekasse, telt, bestik 
Pris: 175 kr. pr. spejder og 100 kr. pr. leder. 
Gratis stab (planlæg + køkkenstab) 
Lederovernatning i telt ved store Moselund, husk bestik og kop 
 
Tilmelding til lemming.j@gmail.com Seneste d. 18. april! 
Der skal oplyses følgende: 
 

Fælles oplysninger  Gruppe/distrikt 

Ansvarlig leder navn og 
telefon samt mail 

  

Enhed Antal Patruljenavn 

Junior   

Trop spejder   

Senior   

Rover (deltager)   

Leder/ hjælper/rover   
 
Betaling : Regning sendes efterfølgende 
 
På nuværende tidspunkt har vi følgende tidsplan, som kommer til at blive rammen for 
turneringen. (ret til ændringer forbeholdes) 

mailto:lemming.j@gmail.com


 

Fredag:  

17.00 - 18.00 Tjek ind + madpakke 

19.00 Kort ledermøde, store Moselund 

18.00 - 21.00 Opbygning af lejr 

21.15 Snack / fælles hygge 

  

Lørdag:  

7.00 Vækning 

7.00 - 7. 55 Morgenmad 

8.00 Flaghejsning / Morgen Fit 

8.20 evt. lejr færdig 

8.30 Opgave løb  

11.30 - 12.30 Frokost, flydende tidspunkter 

13.00 Opgave løb 

16.30 Forberede aftensmad 

18.00 Bedømmelse af aftensmad 

19.00 Ledermøde store Moselund 

21.00 Lejrbål 

 Aften/natløb 

  

Søndag  

7.00 Vækning 

7.00 - 7. 55 Morgenmad 

8.00 Flaghejsning / Andagt 

8.20 Nedbrydning af lejr 

11.00 Præmie overrækkelse 

11.30 Tak for i dag 
 
Vi glæder os til en fed turnering. Vi håber I har lyst til at være med til at give os alle i 
Distriktet, en god turnering. 
 
Spejderhilsner Heidi, Søren, Ole og Jacob 


