Tropsnyt 2018/2019
Hej spejdere.
Vi har hos redaktionen fået smurt trykkemaskinen efter en lang og tør sommer og kommer
hermed med det sprødeste tropsnyt. Tropsnyt indeholder alt det bedste af spejderløb og
arrangementer i løbet af året og læses bedst ophængt på et køleskab.
For at kategorisere nogle af arrangementerne, har vi inddelt dem i farver.
Arrangementer i Ryds gruppe
Tropsarrangementer og -ture
Adventurespejdløb og andet godt 😊
Vi glæder os til et fantastisk spejderår med utallige nye oplevelser. Hvis man har spørgsmål til
programmet eller har brug for hjælp til tilmelding, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte
sin patruljeleder eller tropsledelsen (tropsleder@ryds).
Tropsnyt opdateres løbende i takt med at arrangementer bliver planlagt.
God læselyst
Med spejderhilsen
Tropsledelsen

Oprykningstur: 1-2 september
Ved oprykningsturen skal vi alle sige ordentlig velkommen til de mange nye
tropspejdere, der rykker op fra juniorgrenen og vi skal sige farvel til nogle
stykker, der skal i klanen. Oprykningsturen er for alle - også dem, der ikke
rykker op. De ”gamle tropsspejdere” mødes på Tyrsbjerg kl. 19 fredag d.
31. De ”kommende tropsspejdere” mødes ved Ravnebjerg Kirke kl. 9.00
lørdag d. 1 og vi afslutter alle kl. 11.00 søndag formiddag. Husk madpakke til
lørdag!
Tilmelding på: https://medlem.dds.dk/event/id/13458/register SU onsdag d. 22/08
Første tropsmøde + forældremøde: 4 september
Vi mødes ved P-pladsen ved Langesø kl. 18.30. Der vil være fællesspisning, stjerneløb og
forældremøde med info om troppen og vores arbejde. Som forældre er det også en god mulighed
at lære de andre forældre i dit barns patrulje at kende. Medbring selv madpakke + drikkelse!!
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TEMPUS: 7-8 september
”Tempusløbet er et løb for tropsspejdere på Fyn, der ønsker en let overgang fra
divisionsturneringer til adventurespejdløb. Her er
det vigtigste ikke at komme først, men at have det
sjovt og få en kæmpe oplevelse. Visionen ved løbet
er at gøre spejderløb sjovt og trygt for alle – også
selvom man aldrig har været på løb før” Læs mere på: https://xn--tempuslbet-6cb.dk/
Nathejk: 14-16 september
Nathejk er Danmarks største adventurespejdløb, hvor man med sin patrulje på løbets 36 timer skal
tilbagelægge 30-50 km uden at blive fanget. Løbets koncept er et smuglerløb, hvilket betyder at
man skal smugle forskellige genstande fra A-B uden at blive fanget af ”jægere” = ældre spejdere.
Læs mere på: http://www.nathejk.dk/

Tyrsbjergmarch: 16 september
Snør vandreskoene og tag din patrule/bedste spejdervenner under armen og få fat i nogle nye
kilometermærker.

Patruljeture: Før efterårsferien
Patruljeture er en fantastisk måde at blive rystet sammen i en patrulje.
Turen planlægges og udføres selvstændigt af de enkelte patruljer. Patruljen
fastsætter selv en dato inden uge 42.

PLAN: uge 42
Plan er en uge i efterårsferien sprængfyldt med oplevelser og
nye venskaber med spejdere fra hele Danmark. På plan-kurserne
får man en masse ledelseskompetencer og værktøjer man kan
tage med hjem til sin patrulje.
Læs mere på https://dds.dk/plan-temaside og
https://spejder.dk/hvad-er-plan
Det er absolut et MUST at tage på PLAN! Vi i tropsledelsen har
selv alle været afsted adskillige gange som tropsspejdere og kan
kun varmt anbefale det!
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Efterårstur i troppen: 9-11 november
En gang i november har vi vores første tropstur. Tropsturene er altid super fede og man får nogle
gode oplevelser sammen med hele troppen.
Fenrisløbet: 27-28 oktober:
Fenrisløbet er et af de løb, hvor der er
masser af plads til de yngste storspejdere
kan deltage, samtidig med at de får en fed
oplevelse. Modsat mange andre
Adventurespejdløb handler det i
Fenrisløbet ikke om at bære en masse eller
at gå rigtig mange kilometer. Der er derimod fokus på at patruljen er sammen på løb, og derfor
fokus på, at alle i patruljen bliver udfordret uanset alder og erfaring. Fenrisløbet er en natløb fyldt
med spændende poster og udfordringer. Læs mere på: https://web.fenris.info/

Julemarked: 30 november - 2. december og 7.-9. december
Vi har tradition tro en bod ved julemarkedet ved
Møntergården i Odense. Det er meget stemningsfuldt og en
god måde at tjene penge til gruppen. Troppen har ansvaret
for pandekage- og juletræssalg.

Alligatorløbet: 2-3 februar
Alligatorløbet er et Danmarks hårdeste spejderløb for de ældste
tropsspejdere (15+), der foregår i det sydlige Sveriges vilde natur. Alli
er en oplevelse for livet og en fed ting at have prøvet af! Læs mere på:
http://alligator.dk/
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Kong Vinter: 23-24 februar
På Kong Vinter mødes hele gruppen på tværs af grene og leger rundt ved DDS Skovbrynet ved
Gelsted en weekend.

Vinterhejk: 25-27 januar
På med rygsækken og ud i det blå. Vinterhejk er en fed tur for hele troppen, hvor man får lov til at
prøve sine grænser af og opleve det stærke sammenhold i troppen, når trætheden rammer.

Apokalypseløbet: 15-17 marts
Apokalypseløbet er et fedt adventurespejdløb på Fyn for
tropspejdere fra 14-17 år. Løbet er fuld af gennemførte poster,
en spændende storyline og er alt i alt en fantastisk oplevelse.
Læs mere på: http://www.apokalypse.dk/

Tropstur: 5-7 april
Vi tager på Eventyr sammen i troppen en gang i løbet af foråret,
hvor vi

Divisionsturnering 3-5 maj:
”Vi gir’ den lige en ekstra tand - Ryds for vi kan!” Ryds trop er uden tvivl den
bedste trop i divisionen, hvilket vi skal bevise på årets divisionsturnering.
Udover at være fuld af nye udfordringer og oplevelser, er
divisionsturneringen en god måde at lære de andre tropsspejdere i
divisionen at kende.

Sommerlejr: 29 juni - 6 juli (uge 27)
Hele troppen tager på sommerlejr i uge 27. Måske bliver det et smut til udlandet. Hvem ved? Sæt
kryds i kalenderen!
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