
Ulveunger og Stifindere. 

Møde sted: Terslev skolevej 30A 

Mødetid mandage kl. 17.00-18.30. 

Ulveunge: Ulvegrenen er til for medlemmer mellem 7-10år af De Gule Spejdere. Børn i alderen 6 år er 
velkomne – dog ifølge med en voksen (forældre el. lign). Har jeres børn særlige behov/hensyn/andet, kontakt 

da venligst lederne. I nogle tilfælde kan det komme på tale, at barnet deltager under ledsagelse af en voksen 
(forældre el. lign). Børnenes ulvenavne samt traditioner fx fuldmånemøder ved rådsklippen, og lege i 

ulvekoblet, er inspireret og tager sit udspring fra Rudyard Kiplings Junglebogen. Læs gerne i Junglebogen 
sammen med jeres barn. Hos ulvene lægges grundstenene for det videre spejderarbejde. Møderne vil være 

præget af store mængder læring og leg. 

Stifinder: Stifinder-grenen er De Gule Spejderes tilbud til piger og drenge i aldersklassen 10-12 år. Hos 

stifinderne tager vi udgangspunkt i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af vore traditioner er 
knyttet hertil. 

Stifinder-grenen inden for en gul spejdergruppe kaldes en stamme, og de forskellige stammer har taget 
navn efter rigtige nordamerikanske indianerstammer. 

Uniform/tørklæde og korpsmærke: Korpsmærke udleveres ved betaling af indmeldelse, og er til låns, så 
længe man er medlem. Det skal bæres ved hver ulvemøde, samt på ture med koblet. Uniformsskjorten skal 

ned i bukserne og alle knapper skal være knappet. Tørklædet bindes med et råbåndsknob om halsen. 
Uniformskjorten byttes til en større størrelse, efterhånden som man vokser. Uniform samt spejderbælte med 

De Gule Spejders bæltespænde kan købes på webshoppen shop.gulspejder.dk eller hør os om vi har en brugt 
til salg. 

Praktisk information: Vi er ude så tit som muligt, så husk altid varmt og praktisk tøj. Dvs. i vinterhalvåret: 
hue, vanter og varmt overtøj og skibukser. I sommerhalvåret: et sæt regntøj. 

Husk desuden praktisk fodtøj, lommelygte i den mørke tid, flaske med vand, eventuelle snacks (ikke slik), 

ulvebogen til ulveunger eller stifinderstammens opslagsbog til stifindere. 

Da vi indimellem laver bål mad skal i desuden medbringe en dyb tallerken og bestik. I kan med 
fordel medbringe en lille rygsæk eller sportspose med tingene i. 

Ulvelommen i uniformen skal indeholde papir og blyant, plaster og sikkerhedsnål, sy-grej og fem kroner i 

mønter samt lamineret kopi af sygesikringskort med kontaktnumre bagpå, samt evt allergi etc. 

Dolk må kun bæres af de der har taget knivbevis. 

Kommer i for sent så vent til vi er færdige med at hejse flaget så i ikke forstyrre de andre. Kom hellere 10 
minutter for sent end slet ikke. :) 

Duelighedsmærker: Der arbejdes løbende på forskellige mærker, se de forskellige mærker i ulvebogen 
side 60 – 78 eller Stifinderstammens opslagsbog side 79-99. 

Mærkerne syes på uniformen; se hjemmeside eller ulvebogen side 7. Det er altid en god ide at læse og søge 

viden i ulvebogen eller stifinderstammens opslagsbog, på den måde, har man bedre forudsætninger for klarer 

opgaver mv. til flokmøderne, samt på ture/lejre. Der kan forekomme ”hjemmearbejde” i forbindelse med 
enkelte mærker: fx brodere sit ulvenavn færdigt, iagttage og nedskrive fugle ved foderbrættet, forberede 

oplæg om et vildtlevende pattedyr i Danmark, samle planter til herbarium, hvis dette ikke nås på 
flokmøderne etc. 

http://shop.gulspejder.dk/


Forældrestøtte: I forbindelse med ture med overnatning, har vi brug for, at man som forældre melde sig 

på køkkenholdet. Hvis der er tale om overnatning på egne grunde, kan køkkenhjælpen bestå i at man 
kommer med aftensmad/morgenmad/en kage/frugt eller lign. 

Ved kilometervandringer forventes at forældre eller lign. så vidt muligt deltager og støtter op om de 

mindre, eller man kan lave gå-med-aftaler med andre forældre. Desuden er der en arbejdsdag om året på 

spejdergrunden, for medlemmer, ledere og forældre, hvor der ryddes op, gøres rent og fjernes ukrudt, 
vedligeholdes etc. 

Hvis der er noget man særligt (viden, hjælp, andet) kan bidrage med i forhold til spejderlivet, så giv 

besked til en af lederne. Og vi kan altid bruge flere, der vil trække i lederuniform eller bare vil give et nap 
med, i tilfælde af sygdom blandt lederne. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det for børnene. 

Gruppebestyrelsen og dens funktion: Giver jer som forældre mulighed for at få indflydelse på hvad der rør 

sig i gruppen. Tiltag og ændringer i forbindelse med hytten/grunden/økonomi/bålaften mv. 

Gode ting at have: Gode sko – til ujævnt terræn og lange ture (Skal være gået til inden km-vandring/tur). 

Beklædning efter årstiden: Skiundertøj/termotøj, tyk jakke, overtræksbukser, regntøj og gummistøvler. Lille 

bukse-lommelygte – til den mørke tid. Liggeunderlag – god tykkelse. Asivik har lavet et, som de flest 

bruger. Sovepose – i vinterhalvåret er Prinsessesovepose og Lynet McQueen m.m ikke varmt nok. Vælg en 
af god kvalitet, evt en 3-sæsons. Ekstra undertøj og sokker. Elastikker til langt pigehår. 

Hvad er weekendoppakning? (Skriv navn på alt) Uniform incl. tørklæde. Tjek at der er alt hvad der skal 

være i ulvelommen. Sangbog. Lamineret kopi af sundhedskort; opbevares altid i ulvelommen. Bælte (hvis 

man har -kan købes i hytten). Dolk, hvis Ulven eller stifinderen har taget knivbevis, og dermed har lov til at 

bære den. Sovepose og evt. lagenpose. Liggeunderlag (så tykt som mulig og i skumgummi) Bestikpose (sys 
til ulvemøde og indtil da kan det være en lille sportspose/taske til at have på ryggen * se toiletsager) – med 

ske/gaffel/kniv (helst af metal – kan købes i friluftsbutikker) samt dyb og flad tallerken, kop (enten foldekop 

eller en der kan hænge i bæltet med en karabinhage) og viskestykke. Husk navn/farve på alt. Drikkedunk til 

at hænge i bæltet. Nattøj. Sovebamse. Evt. et blad til hyggelæsning eller et spil kort. Toiletsager: En lille 
taske der kan ligge i bestikposen, der indeholder: tandbørste og tandpasta, vaskeklud, sæbe og lille 

håndklæde, børste/kam, læbepomade, myggestift/-spray, solcreme, evt. elastikker til langt hår. Lommelygte 

+ extra batterier. Evt. pandelygte. Varm trøje. Underbukser. Bukser. 2-3 par dejlige varme sokker. Gode 
sko/støvler. Regntøj og gummistøvler. Husk en varm ulv er en glad ulv. 

Det anbefales at barnet er med til at pakke sit udstyr, så det ved, hvor det er. Pak i en rygsæk som barnet kan 

bære på sin ryg – alle tingene skal kunne være i rygsækken. Pak gerne i små poser – så er der bedre styr på 

tingene i tasken i teltet, og hvis det bliver dårligt vejr bliver det ikke vådt. På ture/lejre må ikke medbringes 
mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr. Ej heller tændstikker og div. forskellige tændegrej, eller kniv, 

hvis barnet ikke har knivbevis. Slik frabedes også. Men vi modtager gerne en kage, hvis i vil bage. Husk at 
give os besked, hvis der sker ændringer i jeres kontaktnumre, eller hvis der er noget særligt som vi bør vide 

om jeres barn, eller tage hensyn til. Fx medicin, allergi, sengevæder mv. 


