
Invitation til Oprykningsturen 22.-23. august 2020 
(Sæsonstart i Ballerup Spejdergruppe) 

Her er invitationen til den traditionsrige Oprykningstur, der sparker året i gang for nye og gamle 

spejdere. Vi har fokus på håndhygiejne og afstand. Vi har aflyst vores Åbent Hus i år, men det 

bliver stadig en dejlig tur med lejrliv, oplevelser og aktiviteter med nye spejdervenner. Turen er 

gratis. Tilmelding senest 16. august: https://ballerupspejdergruppe.dk/begivenhed/oprykningstur-2020 

 

PROGRAM 

 

LØRDAG 

(Kl. 13 mødes lederne og forbereder.) 

Kl. 14.00 Vi mødes i de nye flokke – altså dem som vi skal være spejdere sammen med næste år. 

➢ Mikroer (0.-1. klasse, mandage og lørdage): Mødes i den lille have 

➢ Minier (2.-3. klaase, onsdage): Den store bålplads 

➢ Ulve (2.-5. klasse, lørdage): Klatremasten 

➢ Juniorer (4.-5. klasse, torsdage): Bålhytten 

➢ Troppen (6.-9. klasse): På den anden side af søen 

➢ Klanen (15+): Ved flagstangen 

Kl. 14.15 Sang og leg ved flagstangen 
Når vi har lagt rygsækken og er blevet inddelt i patruljer (hold), så samles vi alle ved flagstangen. Vi 

bliver måske 150 deltagere, så der skal være afstand mellem patruljerne. 

Kl. 15.00 Aktiviteter flokvis. Troppen går til en anden lejrplads og har eget program 

Optagelsesceremoni for dem, der er rykket op (det er hemmeligt).  

Uddeling af årsstjerne.  

Forskellige sjove aktiviteter. Rejse telt eller bygge bivuak.  

Lave mad, spise, vaske op. 

Kl. 20.00 Lejrbål 

Kl. 20.45 Godnat til mikroerne 

Kl. 21.00 Aftenløb for minier, ulve og juniorer – Løs Mysteriet  

Kl. 23.00 Ro i lejren 

 

SØNDAG 

Kl. 7.30 Godmorgen (til de som stadig sover). Luxus-morgenmad 

Vi pakker sammen og rydder op. Hvis der er tid kan man sidde og snitte eller andre sysleopgaver. 

Kl. 10.45 Afslutning i flokken 

Kl. 11.00 Farvel og tak! 

 

Har du spørgsmål,  

så kontakt din spejderleder. 

Mvh. Lederne  

https://ballerupspejdergruppe.dk/begivenhed/oprykningstur-2020


MEDBRING     -    Husk selv at pakke og hav navn i alt! 

Spisegrej (flad og dyb tallerken, krus, bestik, viskestykke) 

Sovepose og liggeunderlag 

Varmt nattøj – hvis det bliver koldt at sove i bivuak 

God lygte – gerne én, der kan lyse rødt 

Sovedyr 

Toiletsager 

Varm trøje 

Regntøj 

Uniform, tørklæde, sangbog, dolk og knobbånd 

(hvis du har) 

 

 

OVERSIGT OVER MØDESTEDER: 
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