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Indledning 

 

 Under VintageSpejds motto ”Orienter dig bagud – Bevæg dig 

fremad” gøres historien aktiv og nærværende for spejderne 

og TimeWinders gæster. Hvert år fokuserer VintageSpejd på 

et nedslagspunkt i historien, og dermed skabes der 

spændende rammer og oplevelser for de deltagende spejdere. 

 VintageSpejd er gået i de gamle spejderhåndbøger og har 

forelsket os i de gamle Klasseprøver. Så kom og gennemfør 

VintageSpejds Klasseprøver og bevis for jer selv og 

hinanden hvor seje I er.  

 Vi tager jer med på spændende spejderoplevelser i tiden op 

til Danmarks befrielse i 1945, inspireret af virkelige 

hændelser. 

 

 

 I samarbejde med TimeWinders udstillere og aktører vil I 

deltage i forskellige aktiviteter.  

 Giv jeres spejdere muligheden for at fordybe sig i 

spejderarbejdet hvor spejderessensen er skåret helt ind til 

benet. Vi drager spejderne ind i vores historiske univers 

og lader nutidens teknologi og kultur blive hjemme i 

spejderhytten. 

 Lejrens mål er at give spejderen muligheden for at opleve 

historiske spejderaktiviteter.  

 Ved at styrke spejdernes historieforståelse har spejderne 

mulighed for aktivt at forme fremtiden - for dem selv, 

hinanden og samfundet. 
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Rammerne for Lejren 2022 

 På lejren vil vi have fokus på spejderprøverne. Disse prøver var grundstenen 

for spejderarbejdet både før, under og efter anden verdenskrig. Man kunne kun 

blive spejder, hvis man bestod spejderprøven og derefter kunne man tage de 

efterfølgende prøver og dygtiggøre sig. 

• Som Ulv/Mejse eller Smutter kunne flokken bestå spejderprøven, bære liljen 

på brystlommen og derefter kalde sig spejder.  

• Efterfølgende kunne spejderne træne sig op til at bestå 2. klasseprøven, 

bære banneret “vær beredt” og kunne tage duelighedsprøver. 

• En spejder af 2.klasse kunne herefter udbygge den med at bestå 

Væbnerprøven, bære den gule og grønne væbnersnor. 

• Efter 2.klasseprøven kunne spejderen træne sig op til at bestå 

1.klasseprøven, bære den store lilje med banneret. 

 Vi vil afvikle de ovenstående prøver på lejren, for at spejderne kan blive 

bedre og udvikle sig selv og sine evner. Spejderen vil gennem prøverne 

opleve, at de opbygger deres kompetencer og styrker deres fundament. 
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Forberedelse: 

Planlægningshjælp til Lederne: 

For at sikre at årets lejr bliver et brag af en oplevelse, har vi brug for 

jeres hjælp til at forberede spejderne, så de er parate til at træde ind i 

vores historiske univers og vores materiale kan også kombineres med jeres 

eget årshjul. Jo mere I når at forberede, des bedre oplevelse får jeres 

spejdere på lejren. 

 

VintageSpejd har lavet træningsoplæg til jeres spejdermøder som I kan vælge 

at anvende, så I nemmere kan gå i gang med forberedelsen som vil blive 

fremsendt midt januar i 2022. 

Vi vil slut januar invitere jeres kontaktperson til et webmøde for at 

gennemgå vores materiale. 

 

Det centrale ved lejren kommer til at dreje sig om de klassiske Klasseprøver, 

som tester spejderne i en bred palette af spejderfærdigheder i forskellige 

niveauer. For at få det bedste ud af lejren, anbefaler vi at spejderne er 

forberedte til at tage disse prøver, når vi skyder lejren i gang, så der også 

er tid til at opleve flere af TimeWinders udstillere. 

 

Vi vil derfor bede jer om at sætte den estimerede forberedelsestid af eller 

planlægge mere hjemmeforberedelse. 

Hvis spejderne allerede kan mere af stoffet kan forberedelsestiden reduceres. 
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TimeWinders Klasseprøver fordelt på enhed/grene: 

 

Gren-

betegnelse 

Beskrivelse 

Flok Aldersgruppe Ca. 8-10 år, eller 2.-3. klasse 

Beskrivelse 

  

Også kendt som Ulve, Majser, Minier eller  

yngre Smutter. 

Juniortrop Aldersgruppe Ca 10-12 år, eller 4.-5- klasse. 

Beskrivelse 

  

VintageSpejd anerkender at ikke alle grupper 

bruger denne gren eller tilsvarende, men vi 

gør. Så lad os prøve at få det til at passe 

sammen. 

Også kendt som juniorer, Stifindere eller 

ældre Smutter. 

Spejdertrop Aldersgruppe Ca 12-16 år, eller 6.-9. klasse 

Beskrivelse 

  

Også kendt som Tropsspejdere eller Spejdere 

Seniortrop Aldersgruppe Ca 16-18 år, eller efter 9. klasse 

Beskrivelse 

  

Også kendt som, Seniorer eller Pionerer 

Roverklan Aldersgruppe 18+ 

Beskrivelse 

  

Også kendt som Rovere, Rangere eller Skovmænd 
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Estimeret forberedelsestid til prøverne: 

Indholdet i prøverne tager udgangspunkt i klassisk spejder kunnen og kan 

derfor komplimentere egne forløb i grenen/enheden således at det er nemmere 

at inkludere i jeres grens/enheds planlægning. 

 

Når troppen eksempelvis træner i orientering til 1.klasseprøven kan man ikke 

undgå at træne orientering på lavere niveau, derfor er der skrevet X ud for 

de foregående prøver. Når en Spejdertrop skal forberede sig skal spejderen 

ikke bruge summen af alle møder (Spejderprøven= 3 møder + 2.kls prøven= 4 

møder + 1kls prøven= 4 møder dvs. ikke 13 møder) dog skal der stadig anvendes 

noget tid til at træne på de underlæggende prøver. 

 

Når en spejder aflægger prøve på lejren og ikke består, vil spejderen blive 

vejledt i hvad der skal trænes i og evt hvordan for at kunne lære det og kan 

prøve igen. Det kan vurderes af Instruktørerne at spejderen ikke kan klare 

den pågældende prøve og bliver der opfordret til at tage den foregående 

klasseprøve/spejderprøve. Hvis spejderen ikke gør sit bedste kan det 

resultere i at spejderen ikke består sin prøve og derved ikke får mærket med 

hjem. 

 

Klasseprøver Flokspejdere Juniortrop Spejdertrop og 

ældre 

Spejderprøven 3 møder X X 

2.Klasseprøven Ikke anbefalet 4 møder X 

1.Klasseprøve Ikke anbefalet Ikke anbefalet 4 møder 

 

Ekstra Flokspejdere Juniortrop Spejdertrop og 

ældre 

Væbnerprøven* Ikke anbefalet 4 møder 3 møder 

 

 Væbnerprøven eller 1.klasseprøven kan tages efter 2.klasseprøven, det vælger 

spejderne selv. 

 Væbnerprøvens sværhedsgrad ligger parallelt med 1.klasseprøven og indeholder 

2 delprøverne af enten brandværn, førstehjælp og/eller Stifinder samt 4 andre 

som vil blive offentliggjort midt Januar 2022. Alle de 6 valgte delprøver 

skal være bestået på lejren for at kunne få væbnersnoren. 
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Patruljens og gruppens lejrforberedelse: 

 For at kunne deltage på spejderlejren skal spejderne i gang med at træne de 

klassiske spejderfærdigheder hjemmefra og/eller i gruppen. 

 På VintageSpejd.dk kan I fra midt januar se instruktioner i 

patruljehåndbogen som spejderne og lederne skal bruge til lejrens 

forberedelse. 

www.VintageSpejd.dk/aktiviteter/kommende/TimeWinder2022 

Foropgave:  Klar inden ultimo april 

Spejderen:  

 Lav din egen spejderstav: Vær opmærksom på, at spejderstaven anvendes til 

både eksercits og fysiske aktiviteter, og den skal kunne bære spejderens egen 

vægt. Staven kræver tre ugers tørretid, hvis der anvendes frisk træ ellers 

kan der anvendes andre løsninger, såsom kosteskaft i træ, rundstok el.lign. 

 

Patruljen:  

Lav jeres eget spejderråb 

Lav to patruljeskilte 

- Et til foran teltet og et til spejderlejrens indgang 

Lav eget patruljebillede 

- På billedet medtages spejderstave og et af skiltene 

- Patruljebilledet uploades på 

www.VintageSpejd.dk/aktiviteter/kommende/TimeWinder2022 inden d.30.april 

og printes ud i 8,5cm x 5.6 cm format til at kunne indsættes i 

patruljehåndbogen. 

 På lejren vil den mest gennemførte patrulje blive kåret og indgå i den 

samlede vurdering af “Bedste Vintage Spejderpatrulje” på TimeWinder 2021. 
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Forberedelse: Klar inden lejren i pinsen: 

● Gruppeleder/grenleder/ patruljeleder+assistent: Påsætning af gradstegn 

på uniform: Se patruljehåndbog 

● Spejder: Lejrslagning og teltet øves: Se patruljehåndbog 

○ Spejder: Fællessang til lejren øves: Se nedenfor og sangbog 

Fællessag til lejren (alsang) 

 

 Tag evt. Nogle minutter af jeres møder til at øve på de nedenstående sange, 

blot så spejderne stifter bekendtskab med dem og kan aktivt deltage til 

fællessang. 

Alsang forberedelse Alsang beskrivelse 

 Vi forventer, at følgende sange 

er blevet sunget igennem før 

deltagelse på lejren: 

 

1. Jeg bærer med smil min byrde 

(Nr. 504) 

2. Se det summer af sol (Nr. 

295) 

3. Vort modersmål er dejligt 

(Nr. 157) 

4. Den danske sang (Nr. 162) 

5. Jeg elsker de grønne lunde 

(Nr. 362) 

6. I alle de riger og lande 

(Nr. 471) 

 

(Numrene er givet ud fra 

højskolesangbogens 19. udgave, 

som ligger online. Sangene findes 

desuden i vores sangbog) 

 Alsang opstod under besættelsen 

for at styrke nationalfølelsen og 

sammenholdet hos det danske folk.  

 Det spredte sig hurtigt gennem 

landet, efter den første alsang 

blev afholdt d. 4. juli 1940, og 

blev et landsdækkende fænomen. I 

september 1940 kulminerede dette 

med kongesangbogen og en 

landsdækkende alsang begivenhed. 

 De fleste møder blev dog aflyst, 

efter besættelsesmagten i 1943 

forbød forsamlinger, dog valgte 

flere at trodse det, og det gør vi 

også. 
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Gradstegn til gruppeleder, grenleder, patruljeleder og 

patruljeassistent 

 
Prinsesse Elizabeth som 

Patruljeleder  

 Formålet med gradstegn på TimeWinder er 

at sætte patruljens leder og assistent i 

spil. Derfor er det vigtigt at bære jeres 

gradstegn, så I nemt kan identificeres af 

andre patruljer, stab og egne ledere. 

 Staben har desuden interesse i at vide, 

hvem der er fungerende gruppeleder og 

gruppeassistent på lejren. 

 

 Til TimeWinder skal alle patruljer have 

udpeget en patruljeleder og 

patruljeassistent for hver patrulje. Hver 

gruppe skal udpege en fungerende 

gruppeleder og assistent, og grenledere.  

 Gradstegn skal senest på lejren påsættes 

uniformen og er anvist i håndbogen 

hvorledes. Derfor er det vigtigt, at hver 

leder og spejder er beredt med sygrej. Vi 

fremsender gradstegnene ved nærmere 

individuel aftale. 
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Håndbøger 

 Ved tilmelding vil håndbøgerne blive trykt og fremsendt. Indtil de modtages 

kan man anvende disse digitale udgaver til spejdermøderne.  

 

Patruljehåndbog  

 Patruljehåndbogen indeholder både forhåndsviden, samt 

informationer spejderne kan anvende på lejren. Disse 

bøger kan bruges digitalt indtil patruljehåndbogen 

bliver fremsendt til grupperne. 

 Vær opmærksom på, at patruljehåndbogen indeholder 

pakkeliste, materialeliste, uniformsvejledning og 

fungerer som baggrundsmateriale for jeres 

forberedelse. 

 

 

 

Prøvehåndbøger  

 I VintageSpejds prøvehåndbøger er kravene til 

prøverne beskrevet. Disse bøger kan bruges digitalt 

indtil prøvebogen bliver fremsendt til grupperne. 

Hver spejder får dísse personlige prøvehåndbøger 

udleveret, hvori de selv og lederne kan holde styr på 

deres prøvekrav mm. ligesom i gamle dage. 

 

Lejr sangbog  

 I VintageSpejds sangbog har vi samlet en masse sange 

som vi er meget glade for. Flere af sangene indgår i 

jeres forberedelse til lejren. Sangene kommer fra både 

gamle spejdersangbøger og højskolesangbogen. 

Se i forberedelsen og Klasseprøverne hvilke sange 

spejderne skal kunne. 

Disse bøger kan bruges digitalt indtil 

patruljehåndbogen bliver fremsendt til grupperne. 
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Information 

Grenene/enhederne og ledere: 

 Alle patruljer skal hjemmefra helst bestå af ca. 7 (+/- 2 spejdere). På lejren 

vil spejderlederne være med under aktiviteterne, så staben kan fokusere på 

formidling og afvikling af programmet og lejren. 

Pointgivning af patruljerne 

 Pointgivningens formål er at skabe motivation igennem konkurrence, og kunne 

spejle sig i hinandens dygtiggørelse og derved styrke spejdernes færdigheder.  

De point, der gives på lejren vil fordeles ligeligt mellem følgende punkter: 

• Løst foropgave. 

• Forberedelse af Klasseprøverne hjemmefra og deres dygtighed på TimeWinder 

under afvikling af prøverne 

• Engagement på lejren 

• Spejdernes gennemførthed i forhold til lejrens tema 

• Spejdernes indbyrdes samarbejde  

 Der kåres vindere for hver gren/enhed med program blandt alle deltagende 

spejdere. Hvis der kun er en patrulje i en gren på lejren konkurrerer de med 

de ældre grene.  

Tilmelding 

 Der kan deltage 140 Spejdere ikke medregnet ledere. Alle Spejdere er 

velkomne til at deltage på lejren dvs. KFUM, KFUK, Metodist Spejdere, DDS, 

Gule Spejdere, FDF osv. Kort sagt alle, der har lyst til at opleve historisk 

spejderarbejde, er spejdere eller lignende, er velkomne til at deltage på 

lejren.  

 Tilmeldingen lukker når pladserne er fyldt op; hvis man ikke når at få plads 

kan man komme på venteliste. Af de 140 pladser er der 35-40 pladser for hver 

af de tre aldersgrupper: Flok, juniortrop og spejdertrop. 15 pladser til 

seniorspejdere og det samme for Roverklan. 
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Billetter til VintageSpejderlejren 

Billetterne dækker: 

- Klasseprøve aflægning og spejdermissioner 

- Adgang til TimeWinder træffet alle dagene 

- Råvare til madlavning, vand og brænde 

- Standplads for lejren og adgang til toiletfaciliter 

- Anskaffelse af udstyr og materiel til aktiviteter og rafter 

 

Vi starter med at åbne tilmeldingen så tidligt, at grupperne, grenene  

og/eller enhederne kan afsætte tiden i programmet og spejderne kan nå at 

træne sig op til prøverne. For at imødekomme dette indføres “Early Bird” 

billetter til 550kr pr deltager frem til udsolgt eller frem til d.31/1-2022. 

Disse billetter kan ikke refunderes.  

 

 Hvis der stadig er ledige billetter efter d.31/1-2022 vil billetprisen blive 

650kr pr deltager og kan justeres +/- i antal deltagere frem til d.30/4, 

hvorefter ingen justering er mulig. 

Kontakt VintageSpejd@TimeWinder.dk ved spørgsmål om tilmelding. 

 

Ved køb af billetter er der behov for at oplyse for at kunne koordinere 

aktiviteter og materiel, lejrpladslayout og forplejning. 

- Kontaktpersons fulde navn, email og mobilnummer: Vil blive brugt til 

fremadrettet planlægning og opfølgning. 

- Korps og Gruppe: Til at gruppere tilmeldingerne, for antal og 

planlægning 

- Link til hjemmeside: Hilse grupperne velkommen online 

- Gren/enhed: Sørge for balance i afvikling 

- Allergier/medicin: Planlægge lejren, så alle har det godt 

- Foto Tilladelse: Til at kunne formidle vores lejr fremadrettet 

 

Alle Betalingsoplysninger opbevares i 5år + indeværende år. 

Alle indsamlede person data for deltagere, slettes efter 2år 

VintageSpejd arrangeres og afvikles spejderlejren på vegne af TimeWinder  
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Medlemskab af VintageSpejd 

 Ved køb af billet medfølger et års Spejdermedlemsskab i VintageSpejd. Som 

medlem kan man få adgang til tips og tricks til klasseprøverne og hjælpe 

igennem medlemsskabet os med at være en folkeoplysende forening.  

Derfor skal foreningen skal kunne oplyse kommunen om antal, alder, 

hjemkommune, kontaktinformationer. Disse informationer vil kun brugt i denne 

sammenhæng og kun være tilgængelig for Vintagespejds deltagerkoordinator og 

blive slettet efter 2år som kommunen kan spørger ind til medlemsantal.    

- Navn 

- Adresse 

- Email 

- Telefonnummer 

- Fødselsdagsdato 

- Hjemkommune  

 

 

Ventelister 

 Hvis vi har udsolgt af billetter på en eller flere af grenene kan I tilmelde 

jer ventelisten på nemtilmeld og sende kort mail med emnet “Venteliste” til 

VintageSpejd@TimeWinder.dk. 

Ved aflysning af: 

 Hvis TimeWinder træffet ændrer dato eller bliver aflyst, kan 

VintageSpejderlejren stadig gennemføres af Timewinder som eventafholder dog 

uden selve træffet og vil ikke blive aflyst og billetterne vil derfor ikke 

blive refunderet. 
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Forlejr planlæning  

 Meld jeres tropspejdere, Klan og/eller seniorer til vores forlejr i Kristi 

Himmelfartsferien i en eller flere dage i perioden fra d.27/5 (Fredag, Lørdag 

og/eller Søndag) og brug tiden på selv at træne sin 1.klasseprøve eller 

Væbnerprøve. 

 Kom frisk og få en eller flere hyggelige dage. I kan også som gruppe komme 

forbi og aflevere udstyr og evt slå jeres telt op, hvis logistikken er en 

udfordring ved lejrens start. Send en fortrop afsted med jeres udstyr om 

søndagen d.29/5, så slipper I for den udfordring. 

Send os en mail med emnet: Forlejr til VintageSpejd@TimeWinder.dk 

Gruppe og patruljekoordinering 

 Efter tilmelding vil gruppen modtage et link, som giver jer adgang til gruppe 

og patrulje koordinering. Med jeres deltagerinformationer ved vi, hvor mange 

patruljer i hver gren og antal telte der skal være plads til i vores fælles 

lejropbygning. 

 Vi vil gerne koordinere jeres ankomst, pladskrav og evt. særlige behov. Vi 

vil derfor bede jer så tidligt som muligt og inden d. 31/03 at udfylde Gruppe 

Koordineringen og Patrulje Koordinering på 2022 Timewinder: Befrielsen 1945: 

Spejder- Modstand- Frihed - VintageSpejd, for at kunne lave vores 

lejrplanlægning. 
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Ankomst / Afrejse 

 

 Ankomst: Fra fredag d.3/6 fra kl 15:00-18:00, gælder kun for spejdertrop, 

seniortrop og roverklan, så de kan nå at opbygge egen patruljelejr. Medbring 

egen madpakke til om aftenen. Ankomst senest lørdag d.4/6 kl 9:30, gælder for 

resten af grenene, dvs Flok og Juniortrop. 

 Afrejse: Der er program frem til afslutning mandag d.6/6 kl 16:30. Ledere 

kan dog begynde midt på dagen (bestemmes på lejren). Planlæg derfor først 

hjemtransport efter kl 17:00, spejderne skal også nå at pakke de sidste ting 

sammen. 

Udstyr 

 

 

 Vintage Spejderlejren afspejler spejdernes løfte, at vi gør vores bedste. 

Teltene skal kunne arrangeres på linje og række så det “bare spiller”, dette 

gør at vi kan bruge pladsen bedst muligt og at gæsterne kan opleve en fed 

historisk lejr. Derfor skal patruljerne medbringe lærredsspidstelte med løs 

bund (de klassiske gule KitKat telte), så siderne kan rulles op "flyvende 

telt". Dette gælder også lederteltene. Hvis man ikke har i gruppen, kan man 

spørge i sine venskabsgrupper eller VintageSpejd kender måske nogen.  

 Der er desværre ikke mulighed for at sætte moderne vimpler, sejl mm. op.  

Intet moderne udstyr - Lad det blive hjemme, vi skal tilbage til 1945!  

Spejderne opfordres derudover til at klæde sig i ”gammel” stil i afdæmpede og 

naturlige farver.  
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Mobiltelefoner 

 Vi ønsker at vores deltagere er til stede på lejren og er på til 

aktiviteterne, derfor har vi lavet følgende mobilregler på lejren, således de 

kun bliver brugt når det er vigtigt. 

 Ingen anvendelse af mobiltelefoner på lejren, lad dem blive hjemme hvis 

muligt.  Vi opfordrer alle til at tage et separat kamera med, hvis man 

gerne vil tage billeder.  

 Ledere kan anvende deres mobiler på lejren, hvis det gøres på en måde, der 

ikke er synlig for andre deltagere, medmindre der er tale om en nødsituation.  

 Pårørende kan komme i kontakt med spejderne via deres ledere. I tilfælde af 

en nødsituation kan TimeWinders Information kontaktes, hvorefter staben tager 

fat i spejderens gruppe.  

 

Praktisk Info 

 Information om forlejr i Kristi Himmelfartsferien sendes særskilt til dem, 

der har vist interesse for dette. Ved deltagelse på forlejren opnår man 

specielle muligheder på lejren.  

 Pakkelisten for spejdere, patrulje og gruppe findes i patruljehåndbogen. 

Hvis I kun kommer som patrulje, skal I stadig pakke efter gruppepakkelisten..  

 Lejrstaben styrer program og aktiviteter. Deltagende ledere vil blive 

involveret i afviklingen af aktiviteterne.  

 Lommepenge. Der er mange boder på TimeWinder, og omfanget af lommepenge 

vurderes af egne spejderledere.  

 Kontakt os endelig, hvis I har problemer eller spørgsmål vedrørende årets 

lejr. VintageSpejd@TimeWinder.dk  

Ved patrulje registrering efter tilmelding kan der oplyses specielle behov. 

 TimeWinder og VintageSpejd holder løbende øje med retningslinjer der måtte 

være og kan derfor tilpasse rammerne herefter. 
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Fotografering og formidling 

 

 VintageSpejd er en forening der samarbejder med TimeWinder som har ansvaret 

for træffet, Vi ønsker at formidle til alle deltagere og gæster på TimeWinder 

hvad spejder var og er, så der kan skabes endnu mere interesse for det vi 

elsker at lave.  

 Vi vil også gerne give jer et elektronisk fotoalbum med jer hjem efter 

lejren, til at kunne dele jeres minder. TimeWinder har inviteret VintageSpejd 

til at afholde deres spejderlejr og ønsker at formidle glæden gennem de 

spændende maskiner og mennesker der gæster og deltager på nostalgitræffet.  

 Ved tilmelding accepteres det at TimeWinder og VintageSpejd ønsker anvende 

billeder af jer til følgende: 

1. Lejren tager et lejr-gruppebillede og situationsbilleder i fotoalbummet 
på hjemmesiden, således I kan vise dem frem derhjemme og så andre kan få 

et smugkig. 

2. Jeres patruljebilleder og lejr-gruppebilledet bliver trykt og hængt op 
til dette års event og de kommende års events på infostanderen i lejren 

med formål at formidle vores spejderarbejde til gæsterne på TimeWinder. 

3. Vær opmærksom på at evt. gæster og lokale medier også kan tage billeder. 
4. At vi kan kontakte jer løbende vedrørende afvikling af dette event og 

invitation til kommende events 

 Vi håber I vil informere jeres spejdere om ovenstående og hvis man ikke 

ønsker at blive fotograferet eller optaget kan man gøre den pågældende 

fotograf opmærksom på dette. VintageSpejd og TimeWinder overholder GPDR’s 

retningslinjer. 
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Nyheder 

 

 Vi vil løbende komme med spændende opdateringer på VintageSpejds Facebook 

side, vælg “like” hvis I vil følge med på 

https://www.facebook.com/VintageSpejd. Vælg deltag via TimeWinders begivenhed 

på facebook så jeres bekendte måske også kigger forbi. 

 

Vi ser frem til den fedeste lejr i jeres selskab!  

Mvh VintageSpejdstaben  


