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Højlyngsløbet 2021 
 
Har du hørt om Højlyngsstien? Måske har du tænkt på at gå den 70km lange 
vandrerute tværs ned over Bornholm, hvor den gamle højlyng var? 
Men nu kan du prøve noget endnu federe! 
 
Hvad? 
Vi har udvalgt den flotteste og fedeste del af Højlyngsstien – og så har vi bygget 
et spejderløb omkring den til dig og din patrulje! 
Højlyngsløbet er et 12-timers dagsløb på ca. 30 km fyldt med udfordringer fra 
den gamle højlyng. 
 
Hvem kan deltage? 
Alle spejdere og FDFere på Bornholm, fra ca. 12 år og op. Man deltager enten 
som trops-patrulje (ca. 12-16 år) eller klanpatrulje (ca. 16 år og op). 
Spejderne tilmelder sig i patruljer på 3-6 spejdere. Hvis man ikke har en 
patrulje, kan man henvende sig – så prøver vi at danne en patrulje. 
 
Hvor og hvornår 
Lørdag d. 6. novmber 2021. 
Start: Oksemyre P-plads i Paradisbakkerne, 
Oksemyrevej 10, kl. 8.00. 
Slut: P-plads ved Ravnebrohus i Almindingen, 
Bolsterbjergvej – over for nr. 25 ca. kl. 20.00. 
 
Spørgsmål 
Mere info sendes ud inden løbet i et deltagerbrev. 
Kontakt Kim Fuglsang hvis du har spørgsmål på e-
mail eller telefonnummer 29 65 04 29 i tidsrummet 
16.00-21.00. 
 
 
De bedste spejderhilsner 
 
Finn Kofoed, Nicolai Ipsen, Martin Ejby Hansen, 
Kim Fuglsang, Henrik Fuglsang og Mejse Holm 
Løbsledere 
 
 
 

 
 

Hvem er vi? 
De Sorte Ulve er nogle 
spejderledere/tidligere 
spejderledere, der gerne vil 
lave udfordrende og 
udviklende løb under trygge 
rammer for de største 
spejdere på Bornholm. 
Løbene bliver støttet af bl.a. 
forskellige spejdergrupper, 
gilder og tidligere ledere. Vi 
er organiseret under DDS 
Bornholms Division. 
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Tilmelding 
Tilmelding senest 15. oktober til Kim Fuglsang på e-mail: 
kim@dunker-fuglsang.dk via skemaet nedenfor. 
 
Gruppe+korps+aldersgren:_____________________________________ 
 
Patruljenavn:________________________________________________ 
 
Patruljeleders mobilnummer:____________________________________ 
(skal være tilgængelig under hele løbet) 
    
 
 
Navn på spejder  Forældres mobilnummer 
 
Patruljeleder: ___________________ ________________________ 
 
Patruljeassistent: ________________ ________________________ 
 
Patruljemedlem: _________________ ________________________ 
 
Patruljemedlem: _________________ ________________________ 
 
Patruljemedlem: _________________ ________________________ 
 
Patruljemedlem: _________________ ________________________ 
 

 
Pris pr. spejder: 100 kr inkl. mærke. 
 
OBS! Kun én blanket pr. patrulje – og én samlet betaling pr. patrulje 
sammen med tilmeldingen. 
Der betales ved tilmedling via mobilepay til Kim Fuglsang 29 65 04 29. 
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