
Et shrekkeligt eventyr – praktiske informationer 

 

Lørdag d. 2. november 2019 

 

Mødested: Åsvej 24, Solrød  

Mødetid: kl. 18.00 (i skal have spist hjemmefra) 

Vi er hjemme igen: forventet omkring 23.45 

Pris: 100,00 

Tilmelding senest fredag d. 11. oktober via www.radulf.dk 

 

Medbring: 

Beklædning efter vejret og til at være ude hele aftenen 

 

Kørsel 

Vi vil gerne koordinere transporten, som vi plejer, således at der ikke køre halvtomme biler t/r til Boserup. 

I bedes angive ved tilmelding, hvorvidt I har mulighed for at køre – og hvor mange I har plads til i alt. 

 

Da alle juniorlederne i Radulf Gruppe er engageret i at planlægge og gennemføre natløbet, så har vi brug 

for en til at holde styr på at alle er ankommet til Åsvej – og at alle får en plads i en bil. Vi skal nok sørge 

forhåndskoordinationen/kommunikation og en liste over deltagerne. 

 

Kørsel – fortsat 

For de der skal hente i Boserup er er det: kl. 23.00 med ankomst til Åsvej 24 kl. 23.45 ifølge planen. 

 

I skal parkere ved den midterste af de 3 markerede parkeringspladser nedenfor. Hvis I vil have en adresse 

at køre efter, så ligger den første (set nedefra) parkeringsplads cirka ved Boserupvej nr. 81 

(P-pladsen er en grus parkeringsplads – deltagerne kommer forskudt mellem 19.00 og 20.00, men der vil 

være en del trafik.  https://goo.gl/maps/PeR1GoAeZR32 

 

Vi vil efterfølgende bede jer følge / hente spejderne til/ved naturcenteret. Det er mørkt i skoven, så det kan 

være en god ide at medbringe en lommelygte til turen på stien. 

 

 

 

  

http://www.radulf.dk/
https://goo.gl/maps/PeR1GoAeZR32


Forældrehjælp 

Vi har været i dialog med DR, og de har bekræftet genudsender Barnaby afsnit 47 for 3.gang. Og hvis nu du alligevel 

har set det de første to gange, så kunne det jo være, at du som forældre havde lyst til at hjælpe os… tilbringe en mørk, 

men hyggelig aften i skoven.       (og ja vi ved godt, at afsnit 47 er med den rigtige Barnaby… John Nettles…) 

 

Vi har brug for hjælp til: 

- Lave varm cacao og noget ”spiseligt” (det er ikke fastlagt, hvad det er pt – men det bliver enkelt og ligetil lover vi)  

(mødetid er den samme som spejderne) 

 

- Følge spejderne rundt på løbet (det er en ”omsorgsfunktion”, som blot skal sikre, at de er trygge i mørket) 

  (Der er ingen skræmme eller overraskelsesmomenter undervejs, men der er mørkt i skoven) (mødetid er den samme 

som spejderne). (Det er meget vigtigt at denne post bliver besat af jer som forældre, da vi alle er fuldt optagede af at 

afvikle natløbet for de forventede 120 juniorspejdere) 

 

- Aftensmad: Vi har estimeret 20 hjælpere, der skal spise kl. 17.30. (vi betaler naturligvis råvarer på baggrund af 

kvitteringer – og vi kan sagtens ”nøjes” med pasta og kødsovs eksempelvis.) 

- Være med til at bemande en post… Det kræver ingen særlige spejderkvalifikationer – blot modet til at lege med – og 

selvfølgelig tilbringe en aften i skoven sammen med en masse glade spejdere.  Mødetid: 18.30 til cirka 00.00 (Du vil 

skulle stå sammen 2 andre spejdere/voksne – alle materialer vil være på posten, og der vil være en grundig vejledning 

– og ifølge planen, så har en fra postmandskabet fået en mundtlig vejledning.  

 

 

Spørgsmål? Kontakt os på natlob@radulf.dk eller 22 655 388 (Kenneth) 

 

 

Juniorlederne 

Radulf Gruppe  
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