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Speiderløb i Hornbæk
Dinbuli-bbetfor§, gang en sØrsøæs

HOBNB.ÆI(: Tilsmilet af
rigtigt vintervejr med sol
og frost, holdt spejderne i
Kong Eriks Gruppes Kron-
borgdivision (de er fra Det
danske Spejderkorps) for
38. gang et Dinizuli-løb,
som i weekenden satte sit
præg på hele Hornbæk-
e8nen.

Løbet udgik fra Hornbæk
skole og startede med et
pointløb lørdag i Hornbæk
plantage. Derefter skulle
spejderne ud på et opgave-
løb med 7 poster. Ruten gik
fra Hornbæk Strand til Kil-

alekrog, videre forbi Rodulf
Iegners Museum i Dron-
ringmølle, og ind i landet
Eennem Rusland til Havre-
holm og Klosterris Hegn.

På posterne skulle de
tænde båI, bage brød, byg-
ge en bivuak, yde første-
hjæIp og klare en forhind-
ringsbane, og desuden skul-
le hver enkelt deltager ind-
en hjemkomsten have
fremstillet en nøddeknæk-
ker af træ.

Dinizuli-løbet sluttede
med et toenhalv time langt
natorienteringsløb i Klo-

sterris Hegn, og søndag for-
middag var der så præmi-
euddeling til de skarppeste
hold.

Ulven fra Kong Eriks
Trop i Helsingør, blev nr. 1

med 1698 point.
Muchick fra Bent Byg

Trop i Hørsholm blev nr. 2
med 1640 point.

Og liAe efter på trediep-
ladsen kom to hold, der
hver opnåede 1636 point,
nemlig Høgen fra Esper-
gærde Trop og Bæveren fra
Kong Eriks Trop.
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..... og her er holdet fra llørsholm, der blev nr. 3......
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......mens to hold kom på tretliepladsen, et fra, Espergærde og et fra Helsingør.
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I)a det hele var forbl, blev alle glomto og lndeamlode sager fremlyst, hvorved nogle etter
kom i rette hænder.


