
1 af 11 
 

Muligheder for tropsspejder 

Når man bliver tropsspejder får man et hav af muligheder for nye spejderoplevelser. Forskellen fra de andre 

grene er at du her selv bliver nød til at opsøge dem. Her er det ikke lederne, som står for udbuddet, men 

dig selv. Lederne har den funktion at de er til for at guide dig og hjælpe dig med at finde de gode 

spejderoplevelser, men du bliver selv nød til at melde dig til og finde patrulje osv. Man skal huske at alle 

arrangementer bliver sjovere hvis man har inviteret sine spejdervenner med. Nedenunder er vist en liste 

med nogle af de ting, man har mulighed for at deltage på når man er tropsspejder.   

Adventurespejd: 

Der findes en liga for spejdere, lidt ligesom en fodbold liga eller en håndbold liga, bare for spejdere, hvor 

man dyster i at vinde spejderløb. Ligaen hedder Adventurespejd ligaen og består af ca. 12 løb, som man kan 

deltage på sammen med sin patrulje ved at tilmelde sin patrulje til adventurepejdligaen. Hvis man ikke er 

interesseret i ligaen, kan man stadig deltage på de spændende og udfordrende løb. Hvor man sommetider 

kan udvikle sig selv og sit patrulje samarbejde. Noget af det bedste ved at deltage på adventurespejd er at 

du selv kan vælge hvem du vil deltage på løbene med, her er det ikke lederne der bestemmer.  

Hvis du synes det kunne være interessant at deltage på et par adventurespejd løb vil jeg meget gerne 

hjælpe med forberedelse osv. På dette link kan du se alle mine evalueringer og erfaringer jeg har fået fra de 

adventurespejd jeg var på: 

https://drive.google.com/drive/folders/1B62eyILzybV0RiAiG_byzra1ZLuC0R9V?usp=sharing  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1B62eyILzybV0RiAiG_byzra1ZLuC0R9V?usp=sharing
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Apokalypseløbet 

Apo forløber indenfor en ny kreativ fantasi ramme hver år. Apo er et af de løb, som er meget anerkendt for 

at være en af de hårdeste. På Apo er der både fangere og kreative poster fordelt på en dejlige lang rute. 

Der er specielle regler for fangerne, så de kan ikke holde på dig ligesom på nathejk.  

Anbefales til: 3.- og 4 års tropsspejdere og klan 

Geografisk område: Fyn 

Hvornår: 3. weekend i marts 

Link: http://www.apokalypse.dk/  

 

Bispestaven 

Bispestaven kalder sig selv Danmarks hyggeligste løb. På Bispe er der både plads til ny oprykkede og 

garvede veteraner. Bispe tager udgangspunkt i de traditionelle færdigheder, hvor både er opgaveløb, o-løb 

og festmiddage.  

Anbefales til: Alle og klan 

Geografisk område: Jylland 

Hvornår: Pinsen 

Link: http://www.bispestaven.dk/  

 

Coco Crazy Monkey Race 

På CCMR handler alt om samarbejde, hvis du ikke kan samarbejde kommer du til at gå rigtig, rigtig langt. Da 

man på CCMR har straf runder til de dårlige patruljer, det betyder at du skal gå ekstra mange kilometer. På 

CCMR har man hellere ikke nogen fantasiramme. Alle posterne har derfor en ny fantasiramme uden nogen 

relation til de andre poster.  

Anbefales til: Til folk der elsker at gå 

Geografisk område: Fyn 

Hvornår: Slutningen af januar  

Link: http://ccmr.dk/  
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Dilleløbet 

Dille foregår i 2 mands sjak, fra lørdag til søndag. Det er et helt igennem gennemført løb, med en 

traditionsrig fantasiramme. Løbet har mange spændende elementer som f.eks. madpost, tidspoint, ekstra 

poster, båltænding, gennemgående osv.  

Anbefales til: 2.-, 3.- og 4 års tropsspejdere 

Geografisk område: Gribskov   

Hvornår: Weekenden før efterårsferien 

Link: http://www.dille.dk/  

 

Dinizuli 

Et gammeldags spejderløb, som anvender en ny fantasiramme hvert år. Dini består af de 5 traditionelle 

discipliner, Tilmeldingsopgave, Dag O-løb, Opgaveløb, Gennemgående opgave og Nat-O-løb. Løbet fungerer 

ved at man har en base, hvorfra man pakker til de forskellige discipliner.  

Anbefales til: Alle 

Geografisk område: Nordsjælland 

Hvornår: Sidste weekend i januar 

Link: http://www.dinizuli.dk/  

 

Fenrisløbet 

Et spejderløb lavet til de ny oprykkende. Fenris foregår fra lørdag til søndag, hvor der om lørdagen er 

opgaveløb og så kan man tage ud på et valgfrit natløb om aften, hvis man vil have chancen for at vinde. Det 

er et rigtig godt, gennemført spejderløb.  

Anbefales til: Alle 

Geografisk område: Trekantsområdet  

Hvornår: Weekenden i uge 43 

Link: http://xn--fenrislbet-6cb.dk/  
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Invictusløbet 

Invictus er et nyere løb i ligaen, de anvender sig af et helt almindeligt opgaveløb, som varer fra da man 

kommer til man tager hjem. Invictus er i bund og grund bare en lang hejk med poster.  

Anbefales til: 3.- og 4 års tropsspejdere 

Hvor: Hele landet 

Hvornår: I foråret 

Link: https://xn--invictuslbet-3jb.dk/  

 

Nathejk 

Verdens største fangelag. På Nathejk handler alt om ikke at blive fanget af de 150 senior. Du starter et sted 

på Sjælland og så det ellers bare at komme forbi de 3 checkpoints for til sidst at nå slutpost, så man endelig 

kan få en hel nats søvn. Hvis du skulle være en af de heldige der ikke bliver fanget. Kan du få det sorte 

mærke, som kun omkring 1% af deltagerne præstere.  

Anbefales til: Alle og klan  

Hvor: Sjælland 

Hvornår: 3. weekend i september 

Link: http://www.nathejk.dk/  

 

Seditio 

Seditio fungere på den måde at du skal ud på en lang hejk, hvor der vil en masse poster, som har fokus på 

primært krea og træarbejde. Det sjove på Seditio er de kort du får udleveret, som altid lavet på en ny måde, 

f.eks. lagkagekort eller et kort som er gemt i en plade chokolade. Det som gør at Seditio ikke er som de 

andre løb, er at du tager nogle valg, som har konsekvens for hvad der sker senere på løbet.  

Anbefales til: 3.- og 4 års tropsspejdere 

Hvor: Hele landet 

Hvornår: Foråret 

Link: http://www.seditio.dk  
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Solarisløbet 

Et helt igennem nyskabende løb, man ved aldrig, hvad der kan ske på Solaris. Nogle gange skal man ud og 

flyve, andre gange med en færge eller noget helt tredje. Solaris er en af de løb, der er kæmpe prestige i at 

gennemfører eller vinde for den sags skyld. Alt på Solaris virker bare så gennemført, der tænkt på selv den 

mindste detaljer.  

Anbefales til: 3.- og 4 års tropsspejdere og klan 

Hvor: Hele landet 

Hvornår: Sidste weekend i august 

Link: www.solaris.dk  

Wasa Wasa 

Wasa er et 12 timers langt natløb, med fede poster og hvis antal kilometer.  

Anbefales til: 2.-, 3.- og 4 års tropsspejdere og klan 

Hvor: Nordjylland 

Hvornår: Lørdag i uge 5 

Link: http://wasawasa.gruppe.dds.dk/  

Sværdkamp 

På Sværdkamp skal du i 3-mandssjak på dagløb i en større dansk by, løse en hemmelig håndværksopgave, 

gennemføre et natløb, løbe et o-løb og komme helskindet gennem en forhindringsbane, før I bruger de 

sidste kræfter på en banket. Sværdkamp foregår fra bededagsfredag og slutter søndag formiddag. 

Anbefales til: 4. års trop og klan 

Hvor: Hele landet 

Hvornår:  St. Bededagsferien 

Link: https://www.svaerdkamp.dk/  

 

Alligatorløbet 

Alli er det ultimative senior løb, der tester 2 mands sjakkets udholdenhed og samarbejde under 

vinterforhold i et barsk terræn. Lige fra tilmelding til løbets slutning kan du blive udsat for opgaver der skal 

løses. Du har brug for god fysik, en skarp hjerne og opmærksomhed for at vinde et Alli. 

Anbefales til: 4. års trop og Klan 

Geografisk område: Sverige  

Hvornår: 1. weekend i marts  

Link: http://alligator.dk/  

http://www.solaris.dk/
http://wasawasa.gruppe.dds.dk/
https://www.svaerdkamp.dk/
http://alligator.dk/
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Kursus: 

Påskekursus 

Påskekursus er et patruljekursus, hvor man deltager med sin patrulje som man selv vælger. På Forlev 

fungerer kurset ved at man selv laver morgenmad, frokost og aftensmad i patruljen. Så er der samling hver 

morgen, hvor sommerhuset viser en sketch derefter er dyst i et spil og så går man på selvvalgt aktivitet i 

patruljen som man er på hele ugen, hver formiddag og eftermiddag.  

Anbefales til: Alle 

Hvor: Forlev, Egemosen eller Toggerbo 

Hvornår: Påskeferien 

Link: http://forlev.dk/            http://egemosen.dk/         https://www.toggerbo.dk/  

 

Plan 

Plan er et patruljeleder/assistent kursus, hvor du lærer at være patruljeleder, men man bliver også oplyst 

om de andre facetter af spejderlivet f.eks. internationalt spejder, adventurespejd, personlig udvikling osv. 

Det fede ved plan er at man møder en masse nye mennesker fra hele landet og får dannet et kæmpe 

netværk med spejdere man nu kan deltage på en masse ting med.  

Anbefales til: Alle 

Hvornår: Efterårsferien  

Link: Få et blad af din grenleder 

 

Roland og diamant 

Det er et kursus lavet af de grønne, men de blå må også godt deltage du kan finde mere på de grønnes 

hjemmeside.  

Anbefales til: Alle 

Link: https://spejdernet.dk/uddannelse/tag-paa-kursus/  
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Diverse: 

Leder i en af de andre grene 

Som tropsspejder har man også mulighed for at hjælpe til i de andre grene. Ingen man melde sig til skal 

man lige huske at det kræver at du er mødestabil til deres møder, deltager aktivt i deres planlægning og at 

du skal være et godt forbillede for de mindre spejdere, cykle med lys cyklen, tie stille når lederne snakker, 

huske tørklæde, snakke med de små spejder, deltage på turer osv.  

Anbefales til: Alle 

Link: Henvend dig til den ønskede gren 

 

Jota Joti 

Det er et grønt arrangement. Find selv mere information på de grønnes hjemmeside.  

Anbefales til: Alle 

Hvor: Hvor du vil 

Hvornår: 3. weekenden i oktober 

Link: https://spejdernet.dk/spejderliv/internationalt/jota-joti/  

 

DM i spejder 

Det er et grønt arrangement. Find selv mere information på de grønnes hjemmeside.  

Anbefales til: Alle 

Link: http://dmispejder.dk/  

 

Ung i bestyrelse 

I gruppen har man mulighed for at komme med i bestyrelsen når man fylder femten, for det står sådan til at 

man skal have et hvis antal unge mennesker i bestyrelsen i alle grupper, som er repræsentanter for 

spejderne. I bestyrelsen bliver der taget forskellige beslutning det kan være alt fra kontingentet til hvordan 

man skal skaffe penge osv.  

Anbefales: Børn over 15 

Hvor: Hytten 

Hvornår: ca. 5 bestyrelsesmøder om året 

Link: Skriv til formanden, find nummer på vores hjemmeside 

 

  

https://spejdernet.dk/spejderliv/internationalt/jota-joti/
http://dmispejder.dk/


8 af 11 
 

Korpsrådsmøde  

Korpsrådsmøde er der hvor de store beslutninger bliver, hvem der skal sidde i korpsrådet, hvilke love der 

skal vedtages osv. Det er et kæmpe arrangement, med inspiration tov, underholdning, spejdersport udsalg, 

debatmøder, god mad, papirspejd osv. Man finder virkelig ud af hvor vigtigt demokrati er.  

Anbefales til: 4. års trop 

Hvor: Legoland 

Hvornår: I november  

Link: https://dds.dk/soeg?search_text=korpsr%C3%A5dsm%C3%B8de  

 

Oak City Rally 

Verdens længste sæbekasseløb. Du bygger selv en sæbekassebil hjemmefra og dyster man i forskellige 

konkurrencer, hurtigste, flotteste osv.  

Anbefales til: Alle 

Hvor: Spejdercenteret Egemosen, Nordsjælland 

Hvornår: Sidste weekend i maj 

Link: http://absalondivision.dk/ocr/index.php  

 

S-tog løbet 

Et løb, hvor du ikke skal gå, men tage S-toget. Det varer kun 3 timer, man skal huske at aftale med lederne, 

da der også skal deltage med en post.  

Anbefales til: Alle 

Hvor: Langs S-tog banerne  

Hvornår:  Onsdag aften i uge 41 

Link: https://dds.dk/arrangement/s-togslobet  

 

Urban Scout Battle 

Et online spejderløb, hvor alt fungerer over internettet. Du får posterne tilsendt og så løser du dem hjemme 

i din sofa.  

Anbefales til: Alle 

Hvor: Hvor du vil  

Hvornår: En hverdag i september  

Link: https://urbanscoutbattle.dk/om-usb.php  

https://dds.dk/soeg?search_text=korpsr%C3%A5dsm%C3%B8de
http://absalondivision.dk/ocr/index.php
https://dds.dk/arrangement/s-togslobet
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Mølleåseljlads 

Dette arrangement handler om at sejle. Her bygger man en primitiv kajak i en skov, hvor man derefter 

dyster om at sejle ruten på mølleåen hurtigst.   

Anbefales til: Alle og klan 

Hvor: Mølleåen 

Hvornår:  4. lørdag i august 

Link: http://www.molleasejladsen.dk/  

 

Spejderefterskole 

Kunne du forstille dig et helt år med spejder og fællesskab. Så kan du tage et år spejderefterskole på enten 

Brejning eller Korinth  

Hvor: På Brejning eller Korinth 

Hvornår: Et helt år  

Link: https://brejning.dk/              https://korinth-efterskole.dk/  

 

Andre løb: 

Cicero 

Et fantastisk spejderløb en november nat. Det fede ved Cicero er at man næsten ikke skal gå, at der altid vil 

ske et eller andet vildt f.eks. løb på Frederiksborg slot, løb i et gammelt krigsskib eller noget helt tredje. 

Løbet går meget op i at være nyskabende, så der vil ske noget nyt, verden aldrig har sket før.  

Anbefales til: 2.-, 3.- og 4 års tropsspejdere 

Hvor: Københavns området 

Hvornår: I november 

Link: http://www.xn--cicerolbet-6cb.dk/  
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Spejder 5 kamp 

På spejder 5 kamp dyster man i 3 mands sjak. Man skal i gennem 5 forskellige discipliner der skifter fra år til 

år. Discipliner om handler for det meste de generelle spejder færdigheder.  

Anbefales til: Alle 

Hvor: Spejdercentret Gurredam, Nordsjælland 

Hvornår: September  

Link: https://www.spejder5kamp.dk/  

 

Ragnarok 

Divisionens egen spejderløb. En lille hyggelig hejk på 30km, hvor der vil være nogle hyggelige poster 

undervejs. Det er et løb, hvor der er plads til alle. En sjov facet ved Ragnarok er at man får en tredjedel af 

sine points, som små mønter der skal smules igennem løbet, for at fangerne ikke får fat i dem.  

Anbefales til: Alle 

Geografisk område: Nordsjælland  

Hvornår: 1. weekend i marts eller sidste i februar 

Link: https://www.facebook.com/pg/RagnarokEge/about/?ref=page_internal  

 

Vinterhike 

En almindelig spejdertur, hvor man skal gå langt, og på en række poster, planlagt af spejderne på Assenbæk 

Anbefales til: Alle 

Hvor: Spejdercenteret Assenbæk, Vestjylland 

Hvornår: 1. weekend februar 

Link: http://assenbaek.dk/vinterhike/  

 

Mohrondo løbet 

Et spejderløb, som indeholder et socialt arrangement og et natløb, hvor man dyster om mohrondo pokalen. 

Det er arrangeret af Sct. Georg Gliderne fra Vestsjælland.   

Anbefales til: Alle 

Hvor: I Vestsjælland  

Hvornår:  2. weekend i marts  

Link: https://www.mohrondo.dk/  

https://www.spejder5kamp.dk/
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http://assenbaek.dk/vinterhike/
https://www.mohrondo.dk/
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Ranger Challenge 

Hele løbet forgår inde i en zoologiskhave og den måde rimelig anderledes i forhold til andre løb. Løbet 

planlægges af 8 forskellige ungdomsorganisationer.  

Anbefales: Alle 

Hvor: Ree park,  

Hvornår: I marts 

Link: http://rangerchallenge.dk/  

http://rangerchallenge.dk/

