
Smuglerløbet 2019 

Deltagerbrev: 
  
Året er 1940, tyskerne er kommet til 

Danmark, de er i alle gader. Vi har observeret 

dem længe.  Vi har bemærket at de især har 

forholdt sig meget i omegnen af 

Frederikssund. Vi har udspioneret dem længe 

og opsnappet nogle planer med noget de 

kalder Wunderwaffen. Hvad Wunderwaffen 

er, er vi ikke sikre på endnu. Vi har derfor 

brug for jeres hjælp til at opspore mere af 

tyskernes aktivitet, og hvor de har deres 

hemmelige våben gemt. 
  
Mødested er fortsat hemmelig, og vil komme i et separat brev efter tilmelding. 
 

Praktisk: 

Det er muligt for spejdere fra alle korps i tropsalderen (13-16 år) at deltage.  

Tilmelding foregår efter “først til mølle-princippet” og vi har kun plads til 8 patruljer, 

så skynd jer!!! 

Tid: 15 marts kl 19:30 - 17 marts kl 

10:00  

Sted: Frederikssund (nærmere info 

kommer) 

Pris:  225,- pr. spejder 

Tilmelding:  Senest d. 21. feb.   

 

Spejderhilsner: 

Seniortroppen Fjordbyens Sønner Frederikssund. 

 
 



Smuglerløbet 2019 

Lederbrev: 

Kære ledere  

Vi vil gerne invitere jeres spejdere i alderen 13-16 år til vores løb kaldet 

“smuglerløbet”. Løbet er bygget op som et byløb i Frederikssund. Idéen med løbet er 

at spejderne skal begå sig som modstandsfolk under besættelsen.  

Vi vil inden løbets start sende jer yderligere informationer omkring præcist start- og 

slutsted 

 

Praktisk: 

Det er muligt for spejdere fra alle korps i tropsalderen (13-16 år) at deltage, en 

patrulje skal bestå af 4-7 spejdere. Tilmelding foregår efter “først til mølle-

princippet” og vi har kun plads til 8 patruljer, så skynd jer!!! Når du tilmelder en 

patrulje, skal der minimum være fire tilmeldt, men du kan tilmelde op til 7 spejder 

indtil den 21. februar. (Det er muligt at være 3 i en patrulje, bare man skriver det i 

tilmeldingen og betaler for minimum 4 spejdere) 
 

 

 
 

Tid: 15 marts kl 19:30 - 17 marts kl 10:00  

Sted: Frederikssund (nærmere info kommer) 

Pris: 225,- pr. spejder  

Tilmelding: Skal ske på mail til tobias.isaksson@hotmail.dk senest d. 21. feb.  

Betaling:  Når i har tilmeldt jer sender vi en mail med betalingsinformation. 

 

Spejderhilsner: 

Seniortroppen Fjordbyens Sønner Frederikssund. 
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