
 

Samlingssted: På fodboldbanen på bagsiden af Svend Gønge-skolen, 

Sværdborgvej 7, Lundby.   

Løbsområde: Omkring Svend Gønge-skolen.   

Parkering: Ved SFO Gøngehuset ved Svend Gønge-skolen.  

For deltagere, der skal overnatte, kan materiel læsses af på P-plads 

ved selve skole.   

Indtjekning: Følg anvisning fra P-plads ved SFO Gøngehuset til 

indtjekning.   

Lørdag den 3. september 2022  

Klokken  

9.00 – 10.00: Indtjekning – bemærk dette gælder alle!  

9.30: De ældste Navere (rebslagere og stenhuggere) 

indretter naverlejren.  

10.00: Information til alle Navere   

10.15: De yngre Navere drager på valsen  

(Skræddere, pottemagere, snedkere og murer) 

12.00: Frokost spises på posterne i de forskellige lande 

15.00: Posterne lukkes og de yngre Navere drager hjem til 

Naverlejren.   

15.30: Frugt og saftevand på pladsen  

16:30 16.45: Fælles afslutning for yngste Navergruppe pottemagere 

(6 -7 år) med præmieoverrækkelse og mærker. Alle Navere møder 

op på samlingspladsen og deltager i afslutningen!   

18.00: Aftensmad med bedømmelse for rebslagere og stenhuggere. 

Der skal tilberedes 2 festlige retter mad fra et´ af de lande, som 

Naverne skal besøge (se Naverpost 1)  

20.00: Lejrbål  

  

 
 

 

Søndag den 4. september 2022  

8.30: Morgenmad – for rebslagere og stenhuggere er det med bedømmelse. 

Krav: billigt og varmt  

9.00: Lejrnedbrydning påbegyndes 

9.15: O-løbs aktivitet for snedkere og murere  

11.00-11.30: Præmieoverrækkelse og afslutning  

Skræddere og pottemagere skal medbringe:  

• Madpakke og drikkelse  

• Travesko/gummistøvler    

• Uniformen i orden med lommeorden og påklædning til vejret  

Snedkere, murere, rebslagere og stenhuggere skal medbringe:   

• Madpakke til frokost+ drikkelse til lørdagen  

• Travesko/gummistøvler  

• Uniformen i orden med lommeorden og påklædning til vejret  

• Snedkere og Murere: Personlig grej til overnatning + telt  

• Rebslagere og stenhuggere: Personlig grej til overnatning, patruljeudstyr  

inkl. udstyr til overnatning  

• Lygte med nye batterier og kompas  

Regler for deltagelse:  

Følgende grupper fra FDF og spejdere kan deltage:  

3 – 6 årige (skræddere) deltager lørdag, men udenfor konkurrence 

6 – 7 årige (pottemagere) deltager lørdag, men udenfor konkurrence 

8 - 9 årige (snedkere) deltager lørdag og søndag + konkurrence.   

10 – 12 årige (murere) deltager lørdag og søndag + konkurrence 

12 – 16 årige (rebslagere) deltager lørdag og søndag 

16 – 25 årige (stenhuggere) deltager lørdag og søndag 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lejrarbejder for rebslagere og stenhuggere:  

• Køkkenbord, som er i vatter  

• Bålplads 

• Indgangsparti i form af et byskilt   

 

Vær opmærksom på, at jeres bidrag til opbygning af den fælles 

Naverhulen indgår i den samlede bedømmelse af lejropgaverne – se 

i øvrigt Naverpost 1.   

NB! Husk saven ☺ 

 

Materialer 

Som naver skal man ofte øve sig i at bruge andre materialer, end 

dem man er vant til at arbejde med og derfor har vi i år valgt at I 

også skal arbejde med paller. Hver patrulje får 10 rafter og 1 palle, til 

lejrarbejdet 

 

Øvrige oplysninger for Snedkere og Murere 

Disse navere og deres mestre må selv medbringe enten 

båltønder/fade eller trangia, hvis man ønsker varm mad, da 

Økseløbsgruppen ikke stiller dette til rådighed i år.   

Lejrbålet: brændet klar ved den fælles bålplads lørdag kl. 16. 

Snedkere, murerne og deres mestre bygger lejrbålet op, så det 

buldrer kl. 20 og planlægger ½ times fælles lejrbålsunderholdning.  

Økseløbsgruppen står for O-løbsaktivitet søndag formiddag for 

Snedkere og Murere.  

 
 

Kontaktpersoner i forbindelse med Økseløbet 2022  
Karen Egholm  21472192  

Marianne Frandsen  23394349 

 
Rettelse til bogens titel:  
Naver  
Med håndværkerne på valsen 
 

Naver post 
nr. 2 

 

 

Sct. Georgs Gildernes 
Økseløb 

Den 3. og 4. september 2022 


