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Helsingør

150 spejdere deltog i det år-
lige Dinizuli-løb i Helsingør. 
Det blev en kold omgang, 
men de unge var ukuelige. 

TEGLSTRUP HEGN: Vinden 
peb – ikke i rigningen, men 
i trætoppene, og frosten bed 
i kinderne, så faktisk lune-
de det at have klap for øjet, 
da årets Dinizuli-spejderløb 
blev afholdt lørdag og søn-
dag. Godt 150 spejdere fra 
Helsingør og omegn og re-
sten af landet stred sig igen-
nem nattemørket i Teglstrup 
Hegn.

Steff en Havelund har væ-
ret så venlig at give Helsingør 
Dagblad følgende rapport fra 
de skønne dage i skoven. 

Efter check-in på Hel-
lebækskolen, hvor tilmel-
dingsopgaven i form af en 35 
cm lang model af en pirat en-
trebåd skulle afl everes til be-
dømmelse, lagde de ud med 
et regulært orienteringsløb i 
skoven. 

Alle poster var tegnet ind 
på kortet sådan, at de som 
lå længst væk fra skolen, gav 
fl est point. Så allerede her 
var der børn, som fi k de før-
ste godt 10 km i benene.

Sally, Sigurd og Søren 
havde besluttet sig for at bli-
ve pirater, men havde brug 
for lidt hjælp for at blive helt 
klar til deres første pirattogt. 
Her kom spejderne ind i bil-
ledet. 

Flaskepost
Hver patrulje blev udstyret 
med en forseglet fl askepost 
med en hemmelig besked.  
Imidlertid var fl asken halvt 
fyldt med en væske og brevet 
hang i en snor lige over væ-
sken. 
Det måtte naturligvis ikke 
blive vådt, da det ville gø-
re beskeden ulæselig, så i 
de næste mange timer måt-
te patruljen sørge for at hol-

de fl asken lodret på færden 
igennem skoven.

Bundet samme med 
cykelslanger
Undervejs skulle spejderne 
klatre i riggen og balancere 
på bommene.  Ikke så nemt, 
når hele patruljen er bundet 
sammen med cykelslanger!  

Der skulle fi ndes vej igen-
nem de mørke gange under 
dæk, mens krudtrøgen bøl-
gede (Brandskolens røgdyk-
kerbane, men dog uden røg) 
og der skulle fi skes skatteki-
ster op af sumpede grotter 
ved hjælp af en til lejligheden 
konstrueret kran.

Langt over midnat natten 
til søndag nåede patruljerne 
frem til sørøverkongen Dini’s 
hovedkvarter, hvor fl askepo-

sten måtte åbnes, og så var 
det jo spændende, om beske-
den fortsat kunne læses.

Undervejs havde patrul-
jerne også kæmpet med at 
fremstille gave til sørøver-
kongen i form af en galions-
fi gur udskåret af en birke-
træsklods.  Ikke så nemt når 
træet er frosset, men nog-
le galionsfi gurer blev dog 
hængt i stævnen af kongens 
båd.

Orienteringsløb i natten
Efter besøget hos sørøver-
kongen var der natoriente-
ringsløb på vej tilbage til et 
par meget tiltrængte timer i 
soveposen på Hellebæksko-
len.

Ikke alle 24 deltagende pa-
truljer kom hele vejen igen-

nem prøvelserne, og enkelte 
spejdere måtte en tur om-
kring samaritterne på skolen 
med forvredne ankler eller 
forskellige reaktioner på fy-
sisk og mental udmattelse.

Da regnskaberne endelig 
kunne gøres op søndag for-
middag stod patruljen Zim-
ba Twiga fra DDS Hammer-
mølle gruppe i Ålsgårde som 
de klare vindere.

Ingen tvivl om at Emma, 
Sofi e, Jesper, Laura og Clara 
har taget sig og god og velfor-
tjent lur søndag eftermiddag. 
Samlet nummer 2 blev 5 pi-
ger fra Brejning Spejderefter-
skole.

73. gang
Dinizuli-løbet har været ar-
rangeret den sidste week-

end i januar igennem rigtig 
mange år af spejderne på Gl. 
Hellebækvej. I år var det 73. 
gang, det blev afholdt.

Som noget nyt er løbet nu 
blevet en del af Adventure-
spejdligaen, som er en serie 
af meget udfordrende spej-
derløb rundt i landet.  I år 
var der derfor også deltagel-
se af patruljer, som kæmper 

i denne liga, men de formåe-
de altså ikke helt at overvin-
de de lokale helte.

At det var koldt den lørdag 
nat i Teglstrup Hegn vidner 
en fars kommentar på Face-
book om: »En træt tropsspej-
der et kommet hjem fra Di-
nizuli-løb. At det har været 
koldt i nat vidner hans frosne 
drikkedunk om!«

Piraterne i Teglstrup Hegn 

Emma, Sofi e, Jesper, Laura og Clara fra Zimba Twiga patruljen i DDS Hammermølle gruppe i Ålsgårde blev 
de samlede vindere af årets udfordringer og strabadser på Dinizuli-løbet. (Foto: Steffen Havelund)

Klatring i riggen på en forhindringsbane, hvor patruljen var bundet sammen med cykelslanger. Ikke så nemt at løse skriftlige opgaver med tykke vanter og huen langt ned i panden.

En lanterne skulle fremstilles ved at sprænge bunden af en fl aske så et 
stearinlys kunne placeres og holdes tændt i den stride blæst.


