
MorescoSpejdernes trop på… 
 

 
 

Adventureløbssæsonen er lige rundt om hjørnet - og du skal selvfølgelig med! Adventureløb er en               
sjov måde at få nye oplevelser som du ellers ikke ville have mulighed for hos Morescospejderne.                
Det er også en god måde at møde andre spejdere på sin egen alder fra hele Danmark. 
 

Tropsledelsen anbefaler i år at tage på Fenrisløbet. Fenrisløbet handler ikke om at bære meget,               
gå/løbe hurtigt eller være i gang i døgndrift - men i stedet om, at hele patruljen er afsted på løb                    
sammen. At alle bliver tilpas udfordret, uanset om man er ny spejder eller erfaren patruljeleder. 
 

6 gode grunde til at Fenrisløbet er noget for dig 
 

● Du og din patrulje får et hyggeligt adventurespejderløb sammen med andre unge            
spejdere. 

● Det foregår udendørs og overnatning foregår i bivuak. 
● Fenris består af en fed multipost, hvor alle er samme sted og derefter et fedt               

cirkelløb på ca. 15km uden oppakning. 
● Du laver noget - Fenris laver maden! Aftensmad og natmad sørger Fenristeamet for             

at tilberede, men morgenmaden skal du selv smøre ved morgensmadsbufféen. 
● Din rygsæk med personligt udstyr kan du have på basen mens patruljen er på løbet.               

Dermed bærer patruljen kun på det i faktisk får brug for på posterne. 
● Det er vigtigt at ALLE får en god oplevelse og bliver udfordret, men ikke mere end at                 

alle kan gennemføre. 
 

Praktisk information 
Sted: 
Fenris afholdes i trekantsområdet i Jylland, dvs. i området omkring Kolding, Vejle og Fredericia. 
Løbet begynder og slutter ved en togstation, men det præcise startsted offentliggøres først 1.              
september. Det samme gælder slutstedet. 
 

Pris: 
Det koster 250 kr. at deltage på fenrisløbet og derudover skal du også betale transport. 
 

Oppakning: 
I september kommer der en pakkeliste ud med information om hvad du skal have med. 
 

Tilmelding: 
Den officielle tilmelding til Fenris starter den 19. august 2020, men hos MorescoSpejdernes trop              
laver vi en fælles tilmelding. Det betyder at I skal tilmelde jer på Morescospejdernes hjemmeside,               
hvorefter vi tilmelder jer samlet. 
Tilmelding lukker når der er 60 godkendte patruljer, dog senest 1. oktober. Så tilmelding er efter                
først til mølle! Sidste år blev pladserne optaget ret hurtigt, så afsæt weekenden og lad os få                 
tilmeldt os med det samme. 
 

Få mere information af tropsledelsen eller på fenrisløbet.dk og så tjek lige de forrige års løb ud 
 

Video fra Fenrisløbet 2018 - Billeder fra Fenrisløbet 2017 - Billeder fra Fenrisløbet 2015 

https://www.facebook.com/fenris.info/videos/1928427443922035/?v=1928427443922035
https://spejder.dk/adventure/fenris-2017
https://spejder.dk/adventure/paa-loeb-i-middelalderen

