
1.Hillerød - CHR. IV.S TROP 
Kulsvierhytten 

Højager 114 
3400 Hillerød 

info@chr4trop.dk

Bliv Spejder i 1.Hillerød - CHR. IV.S TROP 

https://www.facebook.com/C4TROP/ 

Friluftsliv - Eventyr - Samarbejde - Kammeratskab - Oplevelser - Natur 

 Ulve 
 Flokleder : Tommy Jørgensen 
 Telefon:  9393 0468 
 Mail:   info@chr4trop.dk 
 Mødedag:  Tirsdag Kl. 18:30-20:00 
 Aldersgruppe:  7-9 år eller 1-3 klasse, 

 Stifindere 
 Stammeleder:  Frank Hansen 
 Telefon:  2644 4532 
 Mail:   info@chr4trop.dk 
 Mødedag:  Torsdag Kl. 18:30-20:30 
 Aldersgruppe:  10-11 år eller 4-5 klasse 

 Trop 
 Tropsleder:  Nicklas Borch 
 Telefon:  5048 8786 
 Mail:   info@chr4trop.dk 
 Mødedag:  Tirsdag Kl. 19:00-21:00 
 Aldersgruppe:  12-18 År 
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1.Hillerød - CHR. IV.S TROP er en spejder gruppe med traditioner helt tilbage 
fra 1909. Troppen blev genoplivet af tidligere ledere 1. januar 2019 i nye herlige 
lokaler på Højager 114. Gruppen er medlem af De Gule Spejdere i Danmark, et 
korps der driver det traditionelle spejderarbejde. Se www.gulspejder.dk 

Ulve 
Ulvenes idégrundlag er Kiplings Junglebog. Som 
Ulv, får du et Ulvenavn og du kommer med i en 
ulvebande sammen med andre piger og drenge. 

I 1.Hillerød - Chr. IV.s Trop har banderne en 
farve, et eksempel kan være er Gul Bande. Man er 
4-6 ulveunger i en bande og man konkurrer mod 
hinanden i en ugentlig konkurrence får her retten 
til at besidde Akelas horn. 

 
Stifindere 
Stifindernes idegrundlag er baseret på de nordamerikanske 
indianere. Vi bor i tipier og laver mad over bål. 

I 1.Hillerød - CHR. IV.S TROP hedder vores 
stifinderstamme “Huroner stammen” og koblet som man er 
en del af, er navne på nordamerikanske dyr. 

Spejdere 
Spejderne arbejder i patruljer på 5-7 spejdere. Det er 
patruljelederen og assistenten der leder mødet under 
vejledning af voksne ledere. For at en patrulje skal fungere 
godt er et godt patruljesammenhold vigtigt.  

Patruljearbejdet må godt være omgivet af traditioner, ritualer, råb, udsmykninger osv. 
Når den nye spejder rykker op optages han/hun i patruljen ved en spændende 
ceremoni. Spejderpatruljen arbejder med spejderfærdigheder, som bål, mad over bål, 
bygning med rafter, overnatning I telt, orientering, naturkendskab osv. Al denne viden 
kan udnyttes på de årlige ture og sommerlejre. Med års mellemrum er der korpslejre 
og udenlandsture.
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