
 

Ørholmturnering 2020 
INVITATION 

Traditionen tro er det atter blevet tid til årets Ørholmturnering, hvor tropsspejdere fra 

Danske Søgrupper dyster i deres patruljer.17-årige og op deltager som seniorer. 

Nedenfor kan I finde alle praktiske informationer hjertet begærer: 

T ID:  Dørene åbner: fredag d. 6. marts – kl. 1900; 

Programmet starter: lørdag d. 7. marts – kl. 11:30; 

Afslutning & afgang: søndag d. 8. marts – kl. 1300. 

STED :  Hotel  Wiggatorp     55° 48’ 13,4’’ N  

       Viggatorp 10 3660 Ganløse  12° 17’ 42,3” E 
 

PROGRAM :  Detaljeret program vil være ophængt i hytten ved ankomst. Det spås dog, at det 

officielle program starter ved mønstringen lørdag kl. 11:30, efterfulgt af dagsløb kl. 

12:00. Vi anbefaler alle, at komme allerede fredag aften, for at give spejderne en 

chance for at lære hinanden bedre at kende inden mønstringen lørdag. Natløbet 

starter lørdag aften efter skafning. Weekenden afsluttes søndag med tovtrækning 

og efterfølgende en superspændende og hemmelig aktivitet. 

FORBE REDE LSE :    På natløbet vil patruljerne dyste i klassisk sø- og spejderteori, det indbefatter knob, 

fyr, bøjer, lanterner, vigeregler, navigation, vejrmelding, GPS & VHF, førstehjælp, 

nødsignaler, varm chokolade og nogle derudover vilkårlige opgaver som vil teste 

både patruljernes færdigheder og samspil ☺ 

 Ved tilmelding har gruppernes seniorer og ledere mulighed for at byde ind på 

hvilke poster de gerne vil stå får. (alle grupper skal have mindst én, og nogle flere 

end en) 

PA KKE LISTE :  Tasken skal pakkes med personligt grej til weekenden og natløbet, samt skaffegrej, 

viskestykke, sovepose, (bestikkelses-)slik og bamse. 

OBS!!: I år skal hver patrulje have en tlf. med på natløbet. 

Jungmænd og ledere kan få fyldt termokanden med kaffe eller kakao samt låne 

skaffegrej i byssen. 

FORPLEJNING :  Der serveres snacks under dagsløbet. Aftensmad om lørdagen, samt natmad efter 

natløbet. Og morgenmad og frokost søndag. 

         OBS: aftensmad fredag, samt mættende brunch lørdag, står grupperne selv for.

          

T ILMELDING:  Sker gruppevis senest søndag d. 14. februar på mailadressen oerholm18@gmail.com. 

Skriv ¨Ørholm20 - <Gruppens navn>¨ i emnefeltet. I selve mailen skriver i antal spejdere, patruljer til 

natløb og antal seniorer/ledere, og yderligere kommentarer. Hvis man ikke har nogen ledere at 

tilmelde, er der ledere nok til I bare kan sende jeres spejdere afsted uden. 

BETA LING:  Deltagerpris (alle) 250,- kr. 

Det samlede beløb overføres til:  6610-0002122330 

Betal senest torsdag d. 28/2 og mærk betalingen ”Ørholm – <gruppens navn>”. 

SPØ RGSMÅ L:  oerholm18@gmail.com  Telf.          Henrik: 25337329             
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