
Referat - junior netværksmøde d. 7.
april 2022
Mødeform: Online
Mødedeltager: Stine (1. Helsingør), Mille (Prins Hamlet), Phillip (Holbo), Tomas (Store
Bjørn), Christina (Birgitte Gjøe), Trine (De Vilde Svaner), Charlotte (1. Kokkedal)
Afbud: Amøbe (Divisionsledelsen, junior), Fredensborg, Frydenborg

Dagsorden

1. Junior Divisionsturnering

- Lokation: Gurredam - patruljehytte vest + lejrplads 10 og 11 (Twist kontakter
Mikro/mini-divi vedr. lån af køkken og åsen )

- Dato:  11.-12. juni (juniorledergrill d. 10. juni)
- Mærker - Trine bestiller 100 stk.

1.1 Koncept
Klassisk divisionsturnering (opsætning af lejrplads og madlavning)

- Mellemopgaver - nabopatrulje quiz (Trine spørger Tante Tut), kryds åen
(mælkekasser), 1. hjælp (Twist snakker med Amøbe)

- Tilmelding skal sendes start maj til grupper (sidste tilmelding til arrangementet er
onsdag d. 1. juni)

- Anslået deltagerantal
- Regelsæt (uddeling af point) (findes i 2020 mappen) (ligges tilgængeligt på

arrangementet)
- Pointskema (findes i 2020 mappen) (ligges tilgængeligt på arrangementet)
- Opgaveliste til lederne på dagen (offentlig skue på pladsen)
- Lejrplads er pr. tilmeldte patrulje - 1 telt pr. lejrplads, 6 juniorer (ca.)

1.2 Program
OBS-punkter inden lørdag:

- indhegning af lejrpladser (minestrimmel)

Lørdag

Tidspunkt Hvad Ansvarlig OBS punkter

9.30 Ankomst

9.45 Samling (Amøbe)



Lejrplads opbygning del 1 Nabopatruljequiz -
Trine

Kryds åen - Phillip

2 mellemopgaver

12-13 Frokost medbragt madpakke

Lejrplads opbygning del 2 1 Hjælp - Phillip 1 mellemopgave (1.
hjælp)

15.00 Frugt/kage Charlotte og Trine

16.00 Deadline for lejrplads
opbygning

16.00 Madlavning Indkøb og opskrift:
(Amøbe) og Phillip

Ristaffel + opskrifter

18-19 Bedømmelse af mad

20.30 Lejrbål Phillip og Stine

21.30 Børste bisser

22.00 Ro i lejren

Søndag

Tidspunkt Hvad Ansvarlig OBS punkter

7.00 Stå op

7.30 Havregrøds-dyst
+ alm. morgenmad

(brød og andet)

Phillip og Trine OBS! Twist kontakter
mikro/mini
divi-ansvarlig ift.
køkken og vand

Pakke lejr sammen

10.30 Samling -
præmieoverrækkelse +
evaluering

Trine husker
præmier + turn-out

11.00 Afhentning

2. Bordet rundt
1. Helsingør
Udfordret på lederne (2 ledere + en hjælper) og ca. 4-5 spejdere fast og nogle flyvske. Var
på første tur i marts måned, hyggede fuldt ud og havde en god oplevelse.
Phillip (Holbo) vil gerne hjælpe hvis det brænder på (især pionering)



Store Bjørn
7-8 faste spejdere - udfordret på fokus med spejderarbejde, dog fungere sheltermærket
rigtig godt. Udfordret på orientering
Kaster spejderne ud i divi :D

Prins Hamlet
Juniorerne har det godt. 10 min bål med spejderne hver gang (nogle gange tager 10 min
halvanden time)
Trangia mærke
Bål, økse og sav beviser køres også godt igennem så de er klar til troppen
Oak City Rally - altid en succes

Birgitte Gjøe
18-20 faste juniorer. første tur efter corona i midt marts med en dejlig tur og god oplevelse.
Havde 1. hjælp i fokus men havde samarbejde med en bag 1-1-2.
Gået i gang i survivor
Kæmper med larmende drenge og nogle der ikke vil med på overnatnings arrangementerne.
5 spejdere sendes afsted til PUF

De Vilde Svaner
17 juniorer på nuværende tidspunkt. Har været igennem en del på det sidste: som
smagsdommer, 1. Hjælp og minikolle-kolle -> super god oplevelse og en gruppetur
Den står på spejderfærdigheder efter påske
3 spejdere sendes til PUF
Udfordret på ledere efter sommerferien da der kun er 2 ledere til 21 juniorer

Holbo
8-12 juniorer til hverdagsmøderne ud af 15. God med lederopdækning (4 ledere).
Lejropbygning prøves at indbygges i hverdagsmøderne til forberedelse af divi. og
sommerlejr. Små-øvelser bruges til at få spejderne til at fokusere.
HAr økodag på søndag som spejderne ser frem til.
God opdækning til sommerlejren og har også snart vandreweekend.

1. Kokkedal
Plejer at være 8 spejdere ud af 10 - har 2 ledere. Har udfordret med spejdere der går fra
møderne og uvant overfor møder og oplevelserne fra spejder grundet corona.
Har været igennem Science Pirater - har været udfordret på materialet men ellers en
succes.
Arbejder stadig med Eat-out og starter på lejropbygning (bygherre) efter påsken.

3. Fra divisionen
Vigtige datoer fra sidst:

- Førstehjælpskursus d. 22.-23. april (OBS! mulighed for certifikat)
- Divisionsrådsmøde torsdag d. 28. april
- Netværksmøde torsdag d. 5. maj kl. 19 i Helsingør (back-up møde, aflyses evt.)

- deadline til Twist: budget til PL/PA arrangementet i september, så der kan sendes



tilmelding ud inden sommeren (sidste tilmelding til arrangementet er onsdag d. 24.
august)
Mødes holdes online og sættes til 1 time (ca.) hvor der kun snakkes divi.-turneringen

- Juniorledergrillllll fredag d. 10. juni på Gurre
- Juniordivi. turnering d. 11.-12. juni på Gurre
- Netværksmøde torsdag d. 25. august kl. 19 i Birgitte Gjøe (sidste detaljer til PL/PA,

how goes over sommeren og planlægning af næste halvårs møder)
OBS! planlægningsgruppen for PL/PA arrangementet skal have lavet overordnet
planlægning for weekenden
OBSOBS! Tilmelding sendes ud inden sommerferien og deadline efter sommerferien.

4. Eventuelt
- Junior divisionsturnering 2023: 3.-4. juni 2023 (første weekend i juni - mikro/mini divi

regner med at booke 2. weekend)


