
 
Program for divisionsturnering 2009. 
 
 

Fredag:   
• Ankomst for alle mellem kl. 17.00 og 19.00 
• 19.30 Samlet velkomst med præsentation af weekendens 

program med vægt på aftenprogrammet 
• 20.00- 21.00 Fælles lejrbål med X-Factor.  
• Mikro/mini natmad og godnathistorie i grupperne. 
• 21.00 – 24.00 Junior-trop aktivitet. 
• 22.30 Ledermøde med lederhygge i hytten. 

 
 
Lørdag: 

• Morgenmad i grupperne 
• 10.00 Flaghejsning for alle; med dagens program 
• 10.15-13.00 Løb ”Spejder på toppen” 4-6 poster for 

alle grene. 
• 13.00-14.00 Frokost i grupperne 
• 14.00-16.00 Løb ”Spejder på toppen” 2 poster 

trop/junior  
• 14.00-16.00 Legeland for mikro/mini. 
• 14.00-16.00 Leder på toppen for alle ledere 
• 16.00 Kage og saft/ kaffe for alle. 
• 16.00-18.00 Opgaver gruppevis med forberedelse af 

gruppens dessert til aftensmaden (grupperne skal selv 
medbringe ingredienserne) 

• 18.00-19.00 Aftensmad fælles diner transportable og 
medbragt dessert. 

• 19.00-21.00 Tovtrækning 
• 21.00 Bålhygge og godnathistorie i grupperne. 
• 23.00 Ro i lejren 
• Ledermøde med lederhygge i hytten. 

 

 
 
Søndag: 

• Morgenmad i grupperne 
• 9.00 Flaghejsning for alle; med dagens program. 
• 9.15-10.30 Oprydning på lejrpladser 
• 10.30 Finaler tovtrækning med sodavand til alle. 
• 11.15 Præmieoverrækkelse 
• 12.00 Farvel og tak for denne gang 

 

 
 
 
Alle spejdere i Vendelbo Division mødes i år til en fælles 
divisionsturnering. Divisionsturneringen er en dyst på 
spejderfærdigheder. Desuden er der masser af hyggeligt 
spejdersamvær, bålmad, lejrbålshygge og overnatning i telt eller 
bivauk. Desuden byder årets divisionsturnering på nye 
udfordringer både i grenene og på tværs af grene. 
 
Vi skal altså opholde os udendørs hele tiden. Derfor skal alle 
huske at tøj og fodtøj skal afpasses vejret. 

 



 

 
 
 

Pris pr. spejder kr. 150,-  
Prisen inkluderer al forplejning. 
 
Medbring: 

• Liggeunderlag, sovepose, nattøj, sovedyr 
• Tandbørste + tandpasta 
• Krus, spisegrej og viskestykke 
• Skiftetøj 
• Regntøj 
• Lommelygte 
• Det du ellers mener at få brug for – vær beredt! 

 
Hver gruppe skal stille med en deltager eller et hold til  

X-factor fredag aften, så har DU en artist eller en sanger i 
maven, så har du/I chancen for at blive landskendt i Vendelbo 
Division! 
 
Tilmelding: en kuvert med navn, gren og betaling senest 31. 
marts i ”postkassen” på Spejdergården 

 
Indbydelse  

til 
Divisionsturnering 2009. 

 
 

Spejder på toppen 
 
 
 

24.- 26. april 2009.   
Mosbjerg spejdercenter 
Elmevej 6, Mosbjerg 

9870 Sindal 
 
 
 
 
 
 

 


