
Beretning fra juniorgrenen 

Divisionen har pt. 146 juniorspejdere, 17 ledere og 25 assistenter fordelt på 9 juniorflokke. 

 

I foråret 2013 deltog 71 juniorer i årets Juniordivi på Hestkøb Spejdercenter i Birkerød. Temaet var 

et forskningsprojekt om udvikling af elitespejdere, der var gået grueligt galt. Forfulgt af zombier på 

både dags- og natløb klarede de modige juniorne dog at afværge katastrofen i tide :-) En dedikeret 

flok trops- og seniorspejdere fra forskellige grupper bidrog til at gøre arrangementet en succes.         

 

I efteråret 2013 deltog 41 juniorer i Juplat, der er en ryste-sammen-tur er for divisionens andenårs 

juniorer (PL og PA). Traditionen tro blev turen afholdt i Filialen i Farum. Dette års tema var 

Skatteøen. I patruljer blandet på tværs af grupper fik juniorerne trænet deres samarbejdsevner ud i 

kanosejlads, løsning af koder og pejling. Belønningen var en guldskat og en vældig piratfest, hvor 

lederne lavede og serverede maden for juniorerne.       

 

I løbet af året har der været afholdt en række JLA møder, men fokus på planlægning og evaluering 

af Juniordivi og Juplat arrangementerne.   

 

Beretning fra tropsgrenen 

Pt. har vi i divisionen 220 tropsspejdere og 43 ledere og assistenter, fordelt på 10 flokke.  

 

På forårsturneringen i 2013 skulle tropsspejderne hjælpe Indiana Jones med at finde Pandora’s 

æske, et mægtigt våben som for alt i verden ikke måtte falde i de forkerte hænder. Desværre faldt 

nøglen til at finde æsken i Nazisternes hænder, og det blev det helt store opgør lørdag aften, hvor 

spejderne og Indiana Jones heldigvis fik destrueret æsken. Turen blev afholdt på Høbjerghus i 

Helsinge, og der deltog ca 75 spejdere.  

 

I efteråret 2013 afholdtes efterårsarrangement, hvor temaet var Zorro. Turen blev afholdt ved 

Ganløse Ore, og der deltog ca. 65 spejdere. 

 

Der har været afholdt en del TLA-møder i løbet af året, der primært har haft fokus på planlægning 

af forårsturnering og efterårsarrangement, samt evaluering af samme. 

Desuden har der i 2013 været afholdt 2 fællestropsmøder, med stor deltagelse. 

 

 


