
Troppens årsberetning 2017 

 

Året 2017 blev et år, hvor der blev vendt lidt op og ned på tingene hos Troppen. 

Vi startede ud med at tage på vintertur sammen med juniorspejderne. Weekenden bød på en masse sjov 

og ballade i blandede aktiviteter. Vi arbejdede på tværs af de to 

grene, det førte til fede oplevelser og nye venskaber. 

Resten af vinteren og en stor bid af foråret blev brugt på 

forberedelse og træning til diverse løb. 

Der blev lavet fasan på trangia, der førte til erhvervelse af 

stormkøkkenmærket, selvfølgelig først da vi havde helt styr på 

sikkerheden. Pionering tog også en stor del af tiden. Alt lige fra 

besnøringer til tacklinger, rebtyper og taljer blev gennemgået 

og indøvet. 

Af løb blev der deltaget på Mohrondo sammen med de store 

juniorspejdere, der blev kæmpet på Seditio og Oak City Rally. Og vigtigst af alt, 

fik vi vist hvem der har divisionens sejeste trop. Det gjorde vi på Basilisk, hvor vi 

vandt alt hvad der var mulighed for :D 

 

 

 

 

 

Dagene blev længere, solen var op i flere timer og årets højdepunkt kom, Spejdernes lejr 2017!! En helt vild 

fantastisk uge, med massere af oplevelser. Vi fik nye venner, fra både andre gruppe, andre korps og andre 

lande. Tropsspejderne fik åbnet øjnene for hvad der sker uden for vores egen gruppe og division. En stor 

oplevelse, som har styrket spejderne i deres arbejde. (Vi fortæller ikke mere om lejeren her, da I alle så 

med på Facebook og i nyhederne) 

Lejrens slutning satte desværre også et afsluttende punktum i vores lederteam. Casper Judson vores 

fantastiske tropsleder valgte at stoppe og flytte til Aalborg. Lise er åbenbart vigtigere end os ;-) 

Vi benytter lige lejligheden for endnu engang at takke for det kæmpe arbejde han har lagt i troppen. Både i 

gruppen og i divisionen. 



Judson blev ved oprykningen erstattet af to nye tropsleder. Katrine og Kasper, der nu havde til opgave at 

gribe troppen og løfte den igen. De lagde hårdt ud med at rydde skrivebordet og gentænke Karl af Riise 

trop. 

Udover en forøgelse på ledelsesniveau, førte oprykningsweekenden også en kæmpe forøgelse på 

tropsspejdere. Lidt over 15 juniorspejdere rykkede op og derved 

en fordobling af spejdere. 

Det nye spejderår blev brugt på at lære hinanden at kende og lære 

de nye ledere og spejdere at kende. Der blev inddelt 5 stærke 

patruljer og inden vi fik set os om var vi 5 ledere og 30 spejdere.  

Resten af ugemøderne i 2017 gik med Førstehjælp, patruljemøder, 

opdatering på færdigheder, samt en masse spas og hygge. 

Vi deltog selvfølgelig også på efterårets spejderløb. Vi havde en 

patrulje på Nathejk, tre patruljer på Cicero og en håndfuld på PLan i 

efterårsferien. Nåhr ja, så nåede vi da også lige at gå 30 km i regnvejr. 

 

Vi sluttede året af med en juletur til København sammen med klanen 

og sluttede helt af med manér på torvet sammen med gruppen. 

Når man opsummerer året, har det budt på fede oplevelser og store 

forandringer hos Troppen. 

Vi har en helt fantastisk trop, med massere af energi, sjov og ballade. 

Udover det kan de også være helt seriøse og selvkørende, men det kan 

finpudses lidt. Det bruger vi 2018 til ;-) 

 

Husk at følge med på vores Facebook side: https://www.facebook.com/groups/210511058989673/  

 

Spejderhilsner Tropslederteamet 

Kim, Flædde, Poul Henrik, Katrine og Kasper 

https://www.facebook.com/groups/210511058989673/

