Trops Løb
Dille løbet

Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 2001
Antal deltagere: 300
Geografisk område: Hele landet
Varighed (timer): 36
Antal poster: 11
Distance (km): ca. 40-50
Årstid, weekend: Sidste uge i august
Aldersgrænse: 14-17 og 18+
GPS tilladt: Ja
Website: www.solaris.dk

Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 1979
Antal deltagere: Max 30 sjak af 2 personer
Geografisk område: Nordsjælland
Varighed (timer): 24
Antal poster: 13
Distance (km): 35-45
Årstid, weekend: Første weekend i oktober
Aldersgrænse: 12-16
GPS tilladt: Nej
Website: www.dille.dk

Solarisløbet er en spændingsfyldt weekendhejk, hvor de
ældste tropsspejdere og seniorer i Det Danske
Spejderkorps kan prøve deres egne grænser og
patruljens sammenhold af.

Krokodilleløbet, bedre kendt som blot Dille, er en lang
hike, primært for de lidt ældre spejdere f.eks. PL/PA.
Løbet varer omkring et døgn. Undervejs skal man løse
forskellige spejdermæssige opgaver, som varierer fra år
til år – således stilles der ikke kun krav til hvad man har
i benene, men også til hvad man har i hovedet!

Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 1986
Antal deltagere: 450
Geografisk område: Sjælland
Varighed (timer): 36 timer
Antal poster: Varierer
Distance (km): 30-50 kilometer
Årstid, weekend: 3. weekend i september
Aldersgrænse: 12-16 år (for tropsspejdere)
GPS tilladt: Ja
Website: www.nathejk.dk
Nathejk blev oprettet for i 1986(FN´s flygtninge år) for
at vise spejderne hvad flygtninge gennemgår på deres
vej mod et bedre liv. For spejderne gælder det om at
komme fra A til B i mens de bliver jaget og nogle gange
fanget af banditterne.

Medlem af ligaen: Ja
Antal deltagere: 60 patruljer (ca. 360 spejdere)
Geografisk område: Trekantsområdet
Varighed (timer): 15-17 timer
Antal poster: 15
Distance (km): 15-20 km.
Årstid, weekend: SIDSTE WEEKEND I SEPTEMBER
Aldersgrænse: 12-16 år (se krav i løbsreglerne)
GPS tilladt: Ja
Website: www.Fenrisløbet.dk
Fenrisløbet er lavet for at tilbyde storspejderpatruljer et
løb, hvor også de yngste storspejdere fint kan deltage
og få en god oplevelse. Her handler det ikke ikke om at
bære meget, gå/løbe hurtigt eller være i gang i
døgndrift - men i stedet om, at hele patruljen er afsted
på løb sammen. At alle bliver tilpas udfordret, uanset
om man er ny storspejder eller erfaren patruljeleder.

Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 2009
Antal deltagere: Maks. 35 patruljer / 210 spejdere
Geografisk område: Sjælland
Varighed (timer): 25 timer
Antal poster: Forskelligt fra år til år
Årstid, weekend: Vinter
Aldersgrænse: 13-17
GPS tilladt: Ja
Website: www.zaxsez.dk

Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 1996
Antal deltagere: 210
Geografisk område: Fyn
Varighed (timer): 36
Antal poster: 10-12
Distance (km): 50-60
Årstid, weekend: 3. hele weekend i marts
Aldersgrænse: 14-17 & 18+
GPS tilladt: Ja
Website: www.apokalypse.dk
Apo er et dramatisk oplevelsesløb der har til formål at
udfordre de ældste trops spejdere både fysisk og psykisk.

Coco Crazy Monkey Race
Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 1995
Geografisk område: Fyn og omegn
Varighed (timer): 24 timer + banket og overnatning
Antal poster: ca. 10
Distance (km): 40-50 km
Årstid, weekend: Sidste weekend i januar
Aldersgrænse: 12-16 (Gennemsnit >13 og <16)
GPS tilladt: Nej
Website: www.ccmr.dk
Hårdt. Det er 28 timers hejk på omkring til 35-40 km. Der
er en række større opgaveposter undervejs. Og så
foregår det i årets koldeste weekend. En udfordring der
giver sved, tårer og store vabler.

Bispestaven
Medlem af ligaen: Ja
Geografisk område: Et sted i Jylland
Varighed (timer): 63
Antal poster: 20-25
Distance (km): 35-45 km.
Årstid, weekend: Pinsen
Aldersgrænse: 13-17 og +18
GPS tilladt: Ja
Website: www.bispestaven.dk
Fokus på personlig udfordring og teamwork.
En turnering hvor i bliver testet i alle de traditionelle
spejderfærdigheder på usædvanlige måde.

Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 2013
Geografisk område: Danmark
Varighed (timer): 36
Antal poster: 8-15
Distance (km): 40-50
Årstid, weekend: April
Aldersgrænse: 13-17
GPS tilladt: Nej
Website: www.seditio.dk
Vi sætter fokus på en interaktiv historieramme med stof
til eftertanke, hvor I som deltagere har indflydelse og
ikke engang løbsledelsen kender udfaldet på forhånd.
Undervejs vil I blive stillet for dilemmaer, hvor jeres
valg er med til at ændre løbets historie og danne ramme
for det kommende års løb.

Wasa Wasa
Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 1949
Geografisk område: Nordjylland
Varighed (timer): 15 timer
Antal poster: 10-12
Distance (km): 25-30 kilometer
Årstid, weekend: Starten af februar
Aldersgrænse: 12-16, 17-23 og 23+
GPS tilladt: Nej
Website: www.wasa.aweis.dk

Medlem af ligaen: Ja
Grundlagt: 2013
Antal deltagere: 60
Geografisk område: Hele landet
Varighed (timer): 40
Antal poster: 9
Distance (km): 70
Årstid, weekend: I foråret
Aldersgrænse: 12-16
GPS tilladt: Nej
Website: http://xn--invictuslbet-3jb.dk/
Invictus er et nyt, krævende og innovativt spejderløb
for tropsspejdere. Løbet er noget for dig, hvis du holder
af nye og anderledes udfordringer og vil deltage på et
adventurespejdløb, hvor halvdelen af distancen skal
tilbagelægges på cykel.

Medlem af ligaen: Nej
Geografisk område:
Varighed (timer): ?
Antal poster:
Distance (km):
Årstid, weekend: midt sept.
Aldersgrænse: 13-17-årige
GPS tilladt: ?
Website: www.facebook.com/cicerolobet/info
CICERO er adventurespejdløb med knald på. Vi leger
hellere med smartphones og raketfysik end kompas og
rafter, og vi lover stress og udfordringer!

Spejder
Flagermuslygteløbet

5
Kamp
Medlem af ligaen: Nej
Geografisk område: området omkring Gurredam
Varighed (timer): ?
Antal poster:
Distance (km):
Årstid, weekend: midt sept.
Aldersgrænse: 11-13 og 14-16
GPS tilladt: ?
Website: www.spejder5kamp.dk

Medlem af ligaen: Nej
Geografisk område: skovene syd for Århus.
Varighed (timer): ?
Antal poster:
Distance (km):
Årstid, weekend: november
Aldersgrænse: 12-16 år
GPS tilladt: ?
Website: www.erikdenrode.spejder.dk/node/234

Decemberfejden
Medlem af ligaen: Nej
Geografisk område: ?
Varighed (timer): ?
Antal poster:
Distance (km):
Årstid, weekend: første i dec.
Aldersgrænse: 12-16(+juniorer)
GPS tilladt: ?
Website: www.decemberfejden.dk/main/page.php?2

