
 

 

Ulve-program 1. halvår 2023 (vinter) 
 
Kære ulve og forældre. 
 
Vi har lavet program for vinter/foråretsdelen af 1. halvår 2023 – vi glæder os til at komme i 
gang "#$%  
 
Vi er altid ude, så husk varm påklædning – både tøj og fodtøj. 
 
I den første del af programmet jan./feb. har vi fokus på aktiviteter, hvor vi er fysiskaktive, så 
vi kan holde varmen, samt få trænet march, som skal bruges i forbindelse med 
gruppeweekenden 25/26 marts, hvor ulvene skal gå 10 km eller 20 km.  
 
Program for den resterende del af foråret kommer efter Påske og her vil være mere fokus på 
piorinering, så vi kan få mærket og ligeledes få afsluttet ’dyrenes beskytter’, hvor vi bl.a. skal 
se en narko-hund i aktion. 
 
Godt nytår, ulvelederne. 
 
 

1 11/1  På tur med kort og kompas 
 
Bål: Varm kakao 

2 18/1 
 

Bivuak 
Vi bygger en bivuak sammen 
 
Brandøvelser 
-sluk med vand 
-sluk med tæppe 
 
Til slut bager vi snobrød og rister skumfiduser 

3 25/1 
 

Slangebøsse og bue/pil 
 
Skydekonkurrence 

4 1/2 

 

Vi lærer ulveloven  
 
Vi leger junglelege 

5 8/2 

 

Gå-tur til Bøllemosen 
Vi laver varm kakao under vejs. 
 



 

 

Træning til den 25./26. marts – gruppeweekend med march 
 

 15/2 AFLYST 
Skolerne holder vinterferie, så det gør spejder også 

6 22/2 

 

Himmelfart 
Aktiv leg 
Bål 

7 1/3 

 

Gå-tur i Rudeskov 
Vi øver kort og kompas 
mad/hygge 
 
Alternativt mødested – Rude Bike Park Parkeringsplads, 
Hørsholm Kongevej 
 
Træning til den 25./26. marts – gruppeweekend med march 
 

8 8/3 
 

Himmelfart 
Aktiv leg 
 

9 15/3 
 

Gå-tur i Dyrehaven – Skodsborg 
 
Alternativt mødested – P-plads Eremitagesletten, 
Strandvejen. 
 
Træning til den 25./26. marts – gruppeweekend med march 
 

10 22/3  Kompas-træning 
 
Kompas og pejling 
Spejderlege  

11 25 
og26/
3  

Vandretur/gruppeweekend 
 
Mere information følger 
 
Ulvene skal gå 10 eller 20 km. 

 5/4 AFLYST 
Skolerne holder påskeferie, så det gør spejder også 

12 12/4  Forårsklargøring af cyklerne 
 
Medbring cykler 

 


