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Hammermøllen måtte over-
lade vinderpladserne til spej-
derefterskolen ved Vejle.

ÅLSGÅRDE: Kreativitet, sam-
menhold og udholdenhed. 
Det skal der til for at deltage i 
Dinizuliløbet for for spejdere 
i alderen 12-16 år. 

Det er årets barske spej-
derløb for de de store spej-

dere, for det bliver altid holdt 
den sidste weekend i januar 
og slutter med natløb. 

Dinizuliløbet startede 
i 1941 af Kong Eriks Trop i 
Helsingør og er nu overta-
get af Prins Hamlets Trop, 
og denne gang foregik det for 
gang nummer 76 på Helle-
bækskolen.

Nye vindere i år
Løbet er åbent for alle spej-
dere, så deltagerne kom fra 
hele landet, men et lille team 
på ti voksne Hamlet'er stiller 
gladelig op som arrangører 
og kører natten igennem på 
kun et par timers søvn.

I år havde også et hold 
toptrænede hjælpere fra 
Hammermøllen, nemlig de 

spejdere, der har vundet lø-
bet de seneste år, men nu er 
for gamle til at kunne del-
tage, fortæller løbslederen 
Th eis René Bruun.

Flotte brætspil
Kong Dinizuli af Zumunda 
er altid den, der både åbner 
og lukker løbet med en dra-
belig historie, men ellers var 
årets tema »Alice i Eventyr-
land«. Det kom især til ud-
tryk i en af de fem discipli-
ner, hvor grupperne skulle 
fremstille hver sit brætspil.

- Resultaterne er simpelt 
hen så imponerende. Flere af 
dem kunne sendes direkte i 
produktion, og alle holdene 
har udviklet en selvstændig 
idé på vidt forskellige måder, 

Kong Dinizuli 
i Eventyrland

Tre af de voksne, der har været i sving: Mille Nicolaysen, Lars Fredberg-Holm og Theis René Bruun.

Et lille hold lokale spejdere var også med, men i år vankede der ingen præmier.

Kong Dinizuli (Claus Jørgensen) beundrer et eventyrbrætspil lavet som perleplade af spejdere fra Ramløse.

Spændingen er udløst - fuldtidsspejderne fra Brejning løb med alle præmierne.

Trætte og glade var de alle sammen, da løbet sluttede med morgenmad og præmieuddeling.

Af Pernille Hermann
p.hermann@hdnet.dk

Foto: Lars Johannessen 
fotolars@hdnet.dk

siger Mille Nicolaysen, der 
er gift med Kong Dinizuli, 
Claus Jørgensen.

Balancekunst
Andre discipliner var kom-
bineret med løb i området. 
En af dem gik ud på at løbe 

med et »pindsvin« lavet af en 
kæmpe romkugle med pig-
ge af spaghetti på toppen af 
en ballonpind, og natløbet 
skulle gennemføres med en 
krocketkølle på slæb.

Der blev kåret tre vinder-
hold, og denne gang var de 

alle tre fra Brejning Eftersko-
le, som er en særlig spejder-
efterskole, der ligger uden for 
Vejle.
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