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 Skot14 – Frydenborg Trop Side 2 

Forord 
Fra den 20. juli til den 1. august 2014 var Frydenborg Trop på 

tropssommerlejr. 

Med på turen var 15 spejdere og 3 ledere fordelt på i alt 5 sjak. 

Turen gik til Skotland, hvor vi vandrede langs West Highland Way, bestig Ben 

Nevis og havde en dags byferie i Edinburgh. 

Alle sjak havde fået en dagbog, men ikke alle sjak havde brugt den lige flittigt. Dagbogen her er derfor stykket sammen 

af gult sjaks dagbog, ledernes dagbog og Jakobs hukommelse. Mad stjernerne er derfor også gult sjaks vurdering. Blåt 

sjaks dagbog har Ditte L. været så flink at skrive ren, så den findes som sin egen fil. 

På turen havde vi som nævnt 5 sjak. 

Blåt sjak: Thomas, Ditte L. Olivia, Ditte B. 

Rødt sjak: Laura, Linea, Emil, Nicolai M. 

Grønt sjak: Victor, Freja, Nikolaj B. 

Gult sjak: Maja, Thea, Eva, Mads 

Lilla sjak: Jonas, Nanna, Jakob 

Hver deltager havde fået en identitet, i form af enten superhelten Batman, Superman, Spiderman eller Captain 

America. Identiteten afgjorde hvad man skulle lave hvornår, dels for at sikre at alle havde lige mange opgaver og dels 

for at sikre hurtig lejretablering i tilfælde af dårligt vejr. 

Målet med turen var at lave en vandretur i udlandet, som gav spejderne erfaring i at klare sig selv med det de havde i 

rygsækken, give dem en seriøs erfaring omkring en længere vandretur samt give dem en udlandsoplevelse. I tillæg 

havde vi et ønske om at bestige Ben Nevis, Storbritanniens højeste bjerg. Som planlægningen skred frem, blev det 

også til at vi skulle have en turist-ferie-dag i Edinburgh. 

På turen fik vi taget et stykke over 1000 billeder. Enkelte af dem er taget med i dagbogen her. 

Vi endte med at have en super god tur med et kanon lederteam og nogle helt fantastiske og selvkørende spejdere og 

sjak. 
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Dag 0 – Store pakkedag. 
Søndag den 20/07-2014 

Frydenborg. 

Søndag klokken 14:00 mødtes både ledere og spejdere på Frydenborg. Forud for dagen lå mange måneders 

forberedelse i form af testture, pakkelister, kostplaner, indkøb, ruteundersøgelser og planlægning, tidsplaner, budget, 

biletter til fly, tog og busser, booking af lejrpladser og hostel. Forældrene havde gjort en stor indsats for at tjene penge 

med spejderne, sådan at financieringen af turen ikke ville ende med at være helt så hård for den enkelte spejder. 

Stemningen var høj og alle var glade. Nogle var lidt urolige over mængden af mad der skulle pakkes ned i rygsækkene. 

Mad til 18 mennesker i 8 dage fylder en del! 

Efter at alle havde fået sagt pænt farvel til deres familier, gik vi i gang med dagens opgaver. Dagen gik med at 

kontrollere at alle havde det med de skulle og ikke for meget. Alle rygsække blev gennemgået, ting blev vejet, 

ændringer blev foretaget og teltene blev slået og op kontrolleret. 

Kost og madplaner blev gennemgået og sjakkene blev sat ind i hvordan madsammensætningen ville være på turen. 

Hvert sjak fik det med de skulle bruge – og fordelte det internt i rygsækkene. Også telt, trangia og sjakkets fællesgrej 

blev fordelt. Alle rygsække blev vejet. 

Undervejs i processen fik vi lavet aftensmad og ved 22 tiden var vi færdige med alt information, gennemgang af 

turplan, praktiske oplysninger og spørgerunde. Planen var at vi skulle have hygget og set en film, men det var for sent, 

så det blev droppet. 

Lederne forsatte med pakning, forberedelse og andre nødvendigheder. Det blev langt ud på natten inden de fik søvn. 

 

 

Dagens stikord: Pakke, pakke ud, pakke. Teltcheck. Styr på maden. Lang dag! Meget at nå!  
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Dag 1 – Afsted til Skotland 

Mandag 21/07-2014 

Frydenborg  CPH  EDI  Glasgow  Tyndrum  

Vækkeuret ringede lidt i syv og alle kom hurtigt op og fik pakket deres rygsække. Vejret i Hillerød var flot, så vi spiste 

morgenmad udenfor. Olivia kom også, hun havde tilbragt søndagen hjemme da hun havde mellemørebetændelse. 

Vi fik pakket det sidste, gjort hytterne pæne og pakket et par tasker med det der ikke kunne være i rygsækkene. Alle 

fik smurt madpakker til turen. 

Klokken 9 tog vi afsted fra Frydenborg og gik til Slotspavilionnen. Herfra med offentlig transport til lufthavnen. 

I lufthavnen mødte vi klanen som skulle med samme flyver. 

Rygsække, telte og poser blev pakket ind i industriwrap, så de bedre kunne modstå 

bagagehåndteringen. Bagagen blev checket ind og vi kom alle igennem security checket. 

Flyveturen gik fint, også for de som ikke havde fløjet før. Der var klar himmel, så vi 

kunne se Hillerød da flyet satte retningen imod Skotland. 

Vel fremme i Edinburgh stod vi glade og ventede på bagagen. Det viste sig dog hurtigt 

at Olivias rygsæk og det ene telt, det der var checket ind i Thomas navn, var 

forsvundet. Stor ærgrelse! 

Til gengæld stod Ditte L. og ventede på os, da vi kom ud fra Arrivals – hun havde været 

på ferie med familien i Skotland, og skulle møde os i lufthavnen. Det var heldigvis som 

planlagt.  

Vi fik kontaktet kontoret for manglende bagage, men bagagen var og blev væk. De 

kunne ikke se hvor den var. 

Der var dermed ikke andet at gøre, end at gå til bussen. Heldigvis fik vi en bus en halv time tidligere end booket, så vi 

havde lidt ekstra tid i Glasgow. Busturen brugte vi på at snakke med rejseforsikringen. Buschaufføren var super og 

hjælp os med at lokalisere både apotek og friluftsforretning. Olivias mistede pencillin kunne vi ikke gøre noget ved, det 

var receptpligtigt og vi kunne ikke få fat på en læge. Til gengæld fik vi tandbørste, regnbukser, sovepose, liggeunderlag 

og spisegrej. Så kunne vi klare natten. 

Vi nåede tilbage i rette tid til næste bus der kørte os til Tyndrum. 

Undervejs nåede Thomas at kaste op i en pose i bussen. Ikke underligt at han blev køresyg, det var nogle små bjergveje 

vi kørte på, men lidt hårde opbremsninger og tætte forbi kørsler. Flere havde nærdødsoplevelser, men sådan er det jo 

når man ikke er vant til at køre på snoede bjergveje.  

Vi kom af, fik fyldt vand på, fik fordelt den gas Ditte L. havde med og kom afsted ud i højlandet. Vi fandt hurtigt West 

Highland Way (WHW) og var nu på track. 

Vi fandt et passende sted at overnatte, lige præcis på kanten af naturreservatet. Vi fik lavet aftensmad og fik fordelt 

blåt sjak i de to store Fjellräven telte. Men selvom teltene var store, var pladsen trang når man ligger 6 personer + 

oppakning i dem! 

Vi holdt aftenmøde og tog en tuderunde. (En rundt hvor man hver i sær kan få luft til at sige hvad man er ked af og 

hvor man har ondt – og alle lytter ganske seriøst på en). 

Ved 23-tiden var det sovetid. 

Dagens stikord: Afrejse, fly, mistet bagage, alle er samlet, bustur, af på WHW, første tuderunde. 

Dagens distance: 3 km   Dagens morgenmad: Boller  

Maks højde på tur: 325 moh   Dagens frokost: Madpakke 

Højde ved overnatning: 321 moh  Dagens aftensmad: Gullash med kartoffelmos 4* 

 

Dagens vejr: Solskin, både i Danmark og i Skotland 
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Dag 2 – Første rigtige vandredag 

Tirsdag 22/07-2014 

Tyndrum  Brigde of Orchy  Black Mount Forest Lodge 

Vi havde ikke sat vækkeuret, da vi ikke havde travlt og var kommet sent i seng dagen inden. Men Thomas valgte at 

vække alle i hans teltet klokken 08, om end informationen var at man skulle være stille til klokken 8, men ikke 

behøvede at stå op. Vi kom op, fik lavet morgenmad, om pakket lidt ting og var klar til at gå klokken 11:15. Inden da 

havde vi fået introduceret både bjergtrøjen og det skotske tørklæde. Den prikkede bjergtrøje går til den person som 

har gjort noget ekstra for holdet. Tørklædet (dagens skotte) går til den person som har gjort en god spejdergerning, 

holdt til noget særligt eller udvist særlig omsorg. 

Den prikkede bjergtrøje gik til: Thomas som tog ekstra vægt (25 kg) på vejen til 

overnatningen, samt for at være en af dem, der løb ud for at se efter 

overnatningsmuligheder. 

Det ternede tørklæde (dagens skotte) gik til: Olivia for at have været ved godt mod 

og utrolig positiv og glad, til trods for at hun havde mistet sin rygsæk. 

Vi kom flot derudaf, nød vejret, naturen og de flotte bakker / bjerge. Temperaturen var høj og ramte de 27 grader. Der 

blev taget hul på de første Rittesport pakker, stærkt tiltrængt, for det var en hård vandredag og alle var pressede. 

Frokosten blev holdt ved 

Brigde of Orchy da 

klokken ramte 14:35. 

Dagens samtale med 

Servisair Bagage Service 

resulterede i lidt 

yderligere oplysning. 

Ryksækken var endt i 

Dublin i Irland og teltet 

var endt i Oslo i Norge.  

Man undres… 

Da vi kom til det planlagte overnatningssted, viste det sig umuligt at finde en overnatningsplads. Der var mosebund 

med kæmpe buler over det hele. Og vi mener, over det hele! 

Efter nogen tids søgen, fandt vi et sted der kunne bruges. Vi kaldte alle sammen, og netop som Jakob skulle til at 

informere, blev han spurgt hvad han havde på hatten. På hatten? Arrgh, der var flyvemyrer overalt og hatten var 

overbesat af dem. Vi flygtede fra stedet igen. 

Det endte med at vi slog lejr foran den nedlagte ’Forrest Lodge’, hvor der var en plan og velfungerende græsplæne. 

Klokken var blevet 19:00. Her var plads til teltene og vandet kunne vi hente fra en vandhane. Til gengæld vrimlede det 

med midges, den skotske variant af knots. Så mange at aftensmaden blev indtaget i telt eller gående og vores 

aftenmøde blev til et ’walk and talk’ møde. Myggenettene blev benyttet! 

Vi havde rokeret i teltene, sådan at der lå 5 i hvert af de store telte. Det gav lidt mere komfort, om end vi allerede var 

begyndt at lugte af ged. 

Dagens stikord: Hård vandredag. Jagerfly. Dejligt med vandsted ved frokost. Mere flot natur. Svært at finde teltplads. 

Midgets. Forest Lodge mindede lidt om Ondskabens Hotel (Filmen). 

Dagens distance: 15,70 km   Dagens morgenmad: Havregrød 4* 

Maks højde på tur: 430 moh   Dagens frokost: Standard 

Højde ved overnatning: 188 moh  Dagens aftensmad: Kylling i karry med bulgur 4* 

Dagens vejr: Solskin, blå himmel og skyer. Svag eller ingen vind. Op til 27 grader. 
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Dag 3 – Frokostpause ved oasen 

Onsdag 23/07-2014 

Black Mount Forest Lodge  Oasen (vandfaldet) Kings House 

I dag stod vi tidligt op. Der var enighed om at vi hellere ville prøve at komme afsted inden middagssolen bagte og 

holde en længere frokost pause. Der var derfor morgenvækning af spejderne 

klokken 07:00. Jakob hoppede glad ud af teltet som den første – og blev 

overædt af midges på de bare ben. De havde åbenbart sultet hele natten og 

hidkaldt deres venner. Æv der var mange!!  

Morgenmaden blev derfor også indtaget gående – og alt var besat at midgets. 

Måske det var derfor at vi allerede klokken 8:33 forlod stedet og gik afsted. 

Morgenmødet holdt vi 15 minutter efter på et lidt mindre midget befængt 

sted. 

Den prikkede bjergtrøje blev uddelt til Eva for indsatsen med at finde en egnet teltplads. 

Tørklædet (dagens skotte) gik til Ditte L for umådeligt godt humør både på vandreruten og i den time vi søgte efter 

lejrplads. 

Dagens rute var planlagt, sådan at vi kunne holde frokostpause ved det eneste sted 

på ruten hvor der ifølge kortet var meget vand. Varmen gjorde at vand og frokost så 

ud til at være en god kombination. Det passede heldigvis fint, for 11:45 nåede vi 

frokost stedet. Et godt sted med skygge, vand og mulighed for badning, både i, under 

og ved siden af vandfaldet. Alle nød vandet og muligheden for enten at bade eller 

blot køle fødderne. 

I frokostpausen fik vi igen fat i Servisair Baggage service – efter at have fundet en 

bakketop med telefonsignal (Mobildækningen var relativ god på turen, den der var 

også områder helt uden dækning). Teltet var nu ankommet til Edinburgh, men 

rygsækken var stadig undervejs. Kurreren var i syd England med noget andet bagage, 

så de kunne tidligt komme med teltet og måske rygsække næste dag. 

Vi holdt pause i knapt 3 timer og forsatte derefter turen. Stedet kunne passende 

kaldes oasen, for det var det eneste sted på dagens strækning hvor der var vand og 

skygge. Ellers gik vi i åbent terræn. 

Ud på eftermiddagen nåede vi frem til King House Hotel, hvor vi slog lejr på et lille 

teltområde ved siden af. Undervejs havde vi set skilifte, fra  

Her var flere andre vandringsfolk og telte, men der var fin plads til os også. Vandet i 

floden var lidt skummelt, så vi lavede en aftale med den Hollandske kok på hotellet 

om at kunne få vand fra deres system.  

Aftensmaden blev tilberedt, men Nanna kom desværre til at hælde kogende vand ud over sin hånd.  Til alt held lå vi 

lige ved siden af den lille flod, så der kom hånden i og Nanna fik lilleunderlaget med. Der lå hun så fra eftermiddag til 

solnedgang. Herefter fik hun lov til at bruge toilettet på hotellet, og holde hånden under hanen. Og da hotellet lukkede 

for natten omkring midnat fik hun en champagnekøler med i teltet, så hun forsat kunne holde hånden kold. 

Den megen køling virkede, for næste morgen så den bedre ud og resten af turen var der heldigvis ingen problemer. 

Dagens stikord: Meget varmt, mange midgets. Oasen. Flot natur, flere bjerge/bakker. Vandfald. Skilifte. Brændt hånd. 

Varulv. 

Dagens distance: 15,39 km   Dagens morgenmad: Risvælling (Mislykket risengrød)1 * 

Maks højde på tur: 448 moh   Dagens frokost: Standard 

Højde ved overnatning: 245 moh  Dagens aftensmad: Pasta Carbonara med nudler 5* 

Dagens vejr: Solskin og færre skyer. Svag eller ingen vind. Op til 25 grader. 
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Dag 4 – Bagagen kom 

Torsdag 24/07-2014 

Kings House  Altnafeadh 

Det var varmt allerede da vi stod op og vejret fra flot! Morgenen bød på morgenmad, lidt midges og telefonopkald til 

bagage service. Det viste sig at de kunne komme ud med bagagen samme dag, så beslutningen blev, at Nanna ville 

blive og vente, mens vi andre begav os afsted imod overnatningsstedet. Vi satsede på at hun kunne få et lift frem til 

overnatningspladsen. 

Trøjen gik til Mads fordi han altid var hjælpsom og gang på gang havde hjulpet med at hente vand. 

Tørklædet gik til Freja, fordi hun tog en hurtig beslutning og sprayede myggespray på alle, så der kunne spilles Varulv 

udenfor i selvskab med de mange midges. 

Af hensyn til bagagen, var dagens rute kun lidt over 

5 km. Alle var blevet godt og grundigt trætte af de 

mange midgets. Eva magtede ikke engang ikke at 

tælle sine midgetbid. 

Vi havde fundet et godt sted til dagens lejr, tæt ved 

vejen A82 og lige inden en kraftig stigning. 

Vandreturen gik hurtigt, og da var nåede frem, var Nanna allerede kommet. Bagagen var kommet tidligt til Kings 

House Hotel og kurreren ville gerne give Nanna et lift i den sønderkørte 

Astra varevogn. Hvad der var mindre betryggende, var at åbenbart ikke ville 

se vores bagagepapirer, da han ikke kunne se så godt…så det mente han 

kunne være lige meget. Vi håber han er langsynet af hensyn til trafik 

sikkerheden! 

Olivia var glad for at blive genforenet med sin rygsæk. Og alle var glade for 

at vi nu havde alle telte! 

Vi ankom inden frokost, så vi slog telte op, lavede frokost og holdt en halv 

overliggerdag på stedet. Der blev badet i stor stil og vasket lidt tøj. Udsigten 

var fantastisk, det samme var vejret. Desværre havde vi endnu et uheld af 

de lidt ærgerlige, idet Maja fik revet en relativ stor luns kød af lilletåen. 

Vi blev også vidner til en modefotografering af friluftstøj, på broen lige ved 

siden af vores lejr. 

Der var en let brise, så der var småt med midges indtil det blev aften. Ahh! 

Nogen af drengene gik en tur op ad det nærmeste bjerg efter aftensmaden, 

men ellers var der bare hygge, afslapning og dejlig natur. 

Dagens stikord. Kort vandredag. Dejligt! Store badedag. Bagagen ankom. Mere plads i teltene. Kanon vejr! Blød 

chokolade. Modefotografering. 

Dagens distance:  5,31 km   Dagens morgenmad: Müsli med pulvermælk 3* 

Maks højde på tur: 314 moh   Dagens frokost: Standard 

Højde ved overnatning: 277 moh  Dagens aftensmad: Goulash med kartoffelmos 3* 

Dagens vejr: Solskin og temperatur omkring 25 grader. Svag til ingen vind. Aftentemperatur: 23 grader. 

Vandtemperatur 20 grader. 
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Dag 5 – Highway to Hell 

Fredag 25/07-2014 

Altnafeadh  Vandsted  Kinlochleven 

Ledernes ur ringede 6:45 og der var vækning af de sovende telte klokken 07:00. Vi kom op, fik lavet morgenmad og fik 

pakket. En del valgte at spise morgenmaden ude på stenene ved vandet, der var mere luft og færre midges. 

Rygsækkene blev vejet, som de blev hver morgen, og vi holdt vores morgenmøde. 

Trøjen gik til Victor som på eget initiativ havde taget billeder med ledernes kamera. 

Tørklædet gik til Nikolaj B. som havde vist ekstra overskud og bl.a. hjulpet med at finde sten til Trangiaerne (for at 

mindske brandfaren). 

Vejret var endnu engang super flot, og det tegnede til at blive en varm dag. Der var ikke en sky at se. Af samme grund 

var det heller ikke et sekund for sent, da vi kom afsted klokken 09:20.  

Dagens vandring startede hårdt, vi skulle op ad Devils staircase, en stigning på 271 meter. Noget der gav alle rigeligt 

med sved på panden og gjorde at nogen mente en omdøbning af ’West Highland Way’ til ’Highway to Hell’ var 

passende. Grundet stigningen, gik vi væk fra vores normale 20 minutters gang, 3 minutters vandring og 2 minutter til 

at få rygsækkene på, til pauser efter behov. Der blev holdt en del… 

 

På toppen tog vi rygsækbilleder af alle og forsatte turen. Frokosten blev holdt ved en lille bro og Majas Varulv spil blev 

spillet endnu engang. På ruten mødte vi flere på mountainbikes, og under frokost kom der en der havde flækket for 

fælgen. Den blev repareret med gaffatape…held og lykke! Derefter gik op og ned, indtil vi kom til turbinerørerne der 

førte ned til vandkraftværket ved Kinlochleven. Der gik det stejlt nedad! 

Nogle fik den fine idé at kravle op på turbinerørerne – de fik meget sorte bukser og hænder… Så var det ligesom 

prøvet. 

Ifølge vores kort, burde der være en lejrplads i byen, men det viste sig at det var campingpladser = 1500 kr for en 

overnatning. Det syntes vi ikke vi behøvede, så vi gik nogle hundrede meter ud af byen, og fandt et snævert stykke 

kombineret græs og krat, lige ud til den store sø Loch Leven. Der var et par meter ned til vandet, så man skulle ikke gå i 

søvne! Teltene kunne lige netop være der, og vi slog lejr klokken 17. 

Derefter gik nogle af spejderne gik en tur til Kinlochleven for at købe lidt slik og se en butik, mens andre tog en 

svømmetur i søen. Der blev spillet spil og lavet mad. Og vi blev igen overfaldet af midgets, så aftenmødet blev igen til 

et walk and talk møde. På dagens tuderunde, var det kendetegnende at alle var ved at være godt og grundigt 

rygsækbrugte. Men generelt havde folk det fint, om end langt de fleste havde lidt vabler hist og her. 

Natten var varm som så ofte før og vi sov så godt vi evnede. Det var lidt besværligt når eks. ledernes telt stod så skråt 

at vi alle gled ned i bunden. Jakob vågnede i løbet at natten og opdagede at han holdt fast i toppen af liggeunderlaget i 

søvne. …som om det skulle kunne redde nogen. 

Dagens stikord: Highway To Hell, sved, tungt, højdemeter, billeder, frokost ved vand igen, turbinerør, by, slik. 

Dagens distance:  11,96 km   Dagens morgenmad:  Havregrød 4* 

Maks højde på tur: 548 moh   Dagens frokost: Standard 

Højde ved overnatning:  11 moh  Dagens aftensmad: Curry fruit rice med bulgur 3* 

Dagens vejr: Solskin, solskin og solskin. Skyer kom op ad dagen. Meget lidt vind. Varmt! 24 grader 
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Dag 6 - Så kom regnen 

Lørdag 26/07-2014 

Kinlochleven  Lairigmor  Blar a’ Chaorainn 

Vi stod tidligt op endnu en gang, og fik lavet en bedre risengrød uden 

brug af den brændstofbesparende opskrift. Jakob agerede tv-kok mens 

dagens morgenmadskokke sad pænt rundt om og fulgte programmet. 

Der blev pakket og holdt morgenmøde. 

Trøjen gik til Emil for altid at være hjælpsom og for uden tøven at have 

sprunget ned og båret sten op fra vandet til trangiaerne. Samt for hans 

evigt gode humør der smitter på alle andre. 

Tørklædet gik til Ditte B. for på eget initiativ at have taget vægt fra Olivias rygsæk inden Devils staircase. Olivias rygsæk 

var jo helt fyldt, da der endnu ikke var blevet spist mad fra den. 

Vejret var fint, men overskyet og der var relativt mange midgets. Til gengæld havde vi tørre telte, fordi vi havde sovet 

under træer der havde taget duggen!  Og alle syntes nu for alvor at kunne mærke at deres rygsækvægt var blevet 

lavere. 

Afgang 8:50 (flot tid). Vi gik forbi campingpladsen og fik lov til at deponere vores affald i deres container. 

Derefter startede vi på en hård stigning op igennem skoven. Det var varmt, men udsigten var flot og vi kom hurtigt 

højere op og kunne se ned på byen og på hvor vi havde sovet.  

Efter den første snackpause, forberede vi os på regnvejr. Det var klogt, for kort tid efter trak skyerne sig sammen, og 

det begyndte at regne. Og regne. Og regne. Vi fik alt regntøjet på og det regnede mere endnu mere. Frokosten blev 

også spist i regnvejr, ved ruinen Lairigmor og vandet blev renset med vores filterpumpe, da der gik får rundt langs 

floden vi kunne tage vand fra. 

Det regnede resten af dagen og det blev tungt at gå. Nogen fik våde sko, andre fik vådt tøj. Nogle blev kolde og måtte 

tage vanter på. Hen imod slutningen af dagens etape, nåede vi en skovrydning. Og vi kan love for at skotterne kan 

rydde skov, selvom bakkerne er stejle! Der var blevet ryddet enormt meget skov. 

Vi havde planlagt at sove ved en sø vi havde udset os, men Maja fik 

lokaliseret et rigtigt godt teltsted, klods op ad ruten, så vi slap for at gå 

ekstra km. Til og med lå det højt, så området blev drænet for det meget 

regnvand der blev ved med at komme. Vi slog derfor lejr på en lille bakketop 

i let regn og blæst. Teltene blev spændt maks op, så de kunne klare en 

storm, hvis det var det der var på vej. 

Pga. vejret, valgte lederne at yde vand-koger-service. Spejderne satte gryderne ud foran teltet og fik returneret dem 

med kogt vand. Så kunne de lave aftensmad i teltene – og spise inde døre…eller hvad man kalder det, når det er et telt 

uden dør, men med lynlås. Men det lod til at blive værdsat da regnen og blæsten var lidt streng. Og de gange det 

stoppede med at regne og blæse, så komme alle de små midgets frem. Herligt…  Opvasken blev klaret klokken 20 og 

aftenen gik i teltene. Selvom hvert sjak var ”spærret inde” i deres telte, indikerede den meget snak og latter, at de 

hyggede sig fint. Nogle af teltene gik også ombord i bolcherne og gult sjak valgte at fortære 27 bolcher… 

Dagens stikord: Varmt og regn. Våd frokost. Flotte ruiner med bil lig. Det havde været en Land Rover. Vild skovrydning. 

God teltplads. 

Dagens distance:  13,22 km   Dagens morgenmad: Risengrød med TV-kok  2,5* 

Maks højde på tur: 339 moh   Dagens frokost: Standard 

Højde ved overnatning: 174 moh  Dagens aftensmad: Pasta Al Funghi med nudler 4* 

Dagens vejr: Varmt og skyet, regn, regn, regn, lidt opklaring og mere regn. Meget vind. 15-20 grader. 
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Dag 7 – Ankomst til Campingpladsen 

Søndag 27/07-2014 

Blar a’ Chaorainn  Glen Nevis Campingplads 

Søndagen startede som den sluttede – med regn. Morgenmaden blev lavet i regn og spist i regn. Rygsækkene og 

teltene blev pakket i regn. Vi holdt morgenmøde i ledernes telt, der i dagens anledning blev benyttet til mandskabstelt 

for 18 personer. Der var utroligt nok plads nok uden at det gav problemer. Der er altså god plads, når først inderteltet 

er taget ud! 

Den prikkede bjergtrøje blev tildelt Maja for at have fundet teltpladsen, for at have givet Ditte L et kram da hun havde 

brug for et. Og for at have et højt humør til trods for en tå der absolut ikke kunne være rar at gå med. 

Tørklædet gik til Laura for at have været hjælpsom ud over alle grænser, for at have taget opvasken uden at vide om 

det egentligt var hendes tur og for at have kravlet ud af teltet i regnvejr for at give håndsprit til en klappende Nanna. 

Dagens distance var tænkt til at skulle være kort, men viste sig alligevel at være lidt længere end forventet. I løbet af 

formiddagen stoppede regnen og vi kunne pakke regntøjet væk. Dejligt!! 

Det gik opad og derefter nedad imod Glen Nevis campingplads. Begejstringen var stor, 

da vi kunne se den nederste del af Ben Nevis. Den øverste del var gemt væk i skyerne. 

Vejret blev gradvist bedre og bedre. 

Vi udskød frokosten og kom frem til campingpladsen, fik vores teltplads og fik slået 

teltene op. Der var sket en lille fejl i planlægningen, der gjorde at vi faktisk først havde 

plads dagen efter. Det blev dog ordnet, og det heldige ved det var at vi fik lidt ekstra rabat på lejrpladslejen. Derefter 

var der frokost, afslapning, besøg i campingpladsens kiosk, test af toilet faciliteterne og tiltrængte bade til alle. 

Der blev gjort status på vores madforsyninger og efter aftensmad blev rygsækkene pakket om og gjort klar til toptur. 

Kun det mest nødvendige skulle med. Tøj, sikkerhedsudstyr, frokost og 4 x snack samt vand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens stikord: Regnvejr. Mandskabstelt. Op ad bakke, ned ad bakke. Lang kort dag. Campingplads med livets 

nødvendigheder. Status på mad. Forberedelse til toptur. 

Dagens distance: 10,25 km   Dagens morgenmad: Müsli med pulvermælk 2,5* 

Maks højde på tur: 279 moh   Dagens frokost: Standard 

Højde ved overnatning: 21 moh  Dagens aftensmad: Kylling med karry og bulgur 4* 

Dagens vejr: Regn, opklaring og godt vejr. Vinden stilnede af. Lidt køligere end de tidligere dage. 
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Dag 8 – Ben Nevis besejret 

Mandag 28/07-2014 

Glen Nevis Camping plads  Ben Nevis  Glen Nevis Camping plads. 

6:45 Ledernes ur ringede. 

7:00 Spejderne blev vækket, morgenmad ved opvaskebygningen (for at undgå at genere de andre campinggæster) og 

morgenmøde. Alle var klar til at komme afsted og ingen var tøvende over for dagens udfordring. Sejt! 

Trøjen gik til Nikolaj for at have konkluderet at hans regnbukser bare ikke virkede som de skulle – var våde både 

indvendigt og udvendigt, men dertil sige pyt og klare dagen med våde regnbukser. Samt for, dag for dag, at være 

blevet sejere og sejere! 

Tørklædet gik til Linea for at have vist rigtigt fint og hoppende overskud og godt humør, samt for at have klaret 

opvasken for Laura, der var blevet lidt skidt og gerne ville tidligt i seng. 

Klokken 08:00 gik vi afsted, i tæt tåge/skyer. Vi var lidt undrende, da vejrudsigten havde lovet godt vejr, men det 

tegnede alligevel ok, så vi var ved godt mod! Vejret var tilpas køligt, til at det var rart at gå og alle nød at have fået en 

betydeligt lettere rygsæk på. 

Opstigningen kom tidligt, og vi kom hurtigt opad. Stigningen var hård og anstrengende, men det var rart med skyerne. 

Efterhånden som vi kom op, kom vi op igennem skyerne og fik den fantastiske oplevelse det er at gå op igennem en 

sky, for så at kunne se ned på den. Det er en helt speciel oplevelse! Udsigten blev flottere og flottere jo højere op vi 

kom. Heldigvis gav Ben Nevis stadig skygge for solen. Havde vi startet senere, havde det været betydeligt hårdere. 

Pauserne blev lavet om til 2 minutters puste pauser, hvor man beholdt rygsækkene på. Det gjorde opstigningen 

hurtigere, hvilket var nødvendigt, hvis vi skulle nå det i rimelig tid. 

På vejen op var temperaturforskellen tydeligt at mærke; det blev køligere jo højere vi kom, også selvom vi kom op i 

solen. Formiddagssnackpauserne havde vi dobbelt af, den ene i midget zone, den anden i midgetfri zone. Undervejs fik 

vi tanket vand op, da der var flere der allerede havde fået tømt hele deres vandbeholdning. 

Det gik op, op og op. Vi kunne se campingpladsen flere gange, 

ligesom vi kunne se hvor vi havde overnattet i regnvejret 

dagen forinden. Fort William var også flot at se oppe fra. 

Undervejs imod toppen kom vi til turens eneste snebræmme. 

Den blev grundlag for et gruppebillede, samt lidt leg. Sneen 

var rødlig på overfladen, det skyldes en algevækst der er typisk 

på steder hvor der er sne det meste af året. 

 



 Skot14 – Frydenborg Trop Side 12 

Vi forsatte opad og nåede toppen i en flot tid. Udsigten var fantastisk og folk kom lidt rundt på toppen og fik set 

resterne af det gamle observatorium. Da vejret var så fint, valgte vi at spise frokost på toppen. Så vi fik kogt vand, spist 

frokost og pustet ud. Vi fik set os lidt mere omkring, fik taget et gruppebillede og var derefter klar til at snøre støvlerne 

og starte nedturen.  

 
Nedturen var lang og sej og tog lang tid. Men better safe than sorry, så vi tog den med ro. For nogen fungerede 

tempoet ikke, så der blev dannet en lille bagtrop for dem som hellere ville hoppe nedad, fremfor at gå stille. Det endte 

med at fungere fint for alle. På vejen ned, blev der igen påfyldt vand og senere begyndte skyerne at trække sig 

sammen. Vi frygtede lidt at vi ville få dårligt vejr, men det kom 

heldigvis ikke. Klokken 18:30 var vi tilbage på campingpladsen.  

Vi lavede aftensmad, afholdte den vanlige tude runde og slappede af 

efter den hårde toptur. Det var godt gået af alle mand! 

Energi var der dog stadig, så lederne lavede vaskeservice og fik vasket 

en stor portion af spejdernes tøj, med efterfølgende tørretumbling, 

strygning og sammenfoldning.  

Spejderne selv havde også fået ny energi, og selv klokken 23 var der liv 

i teltene. 

 

Dagens stikord: Tåge, skyer, fantastisk udsigt. Ingen midgets på toppen. Toppen! Hårdt! Stejlt! Sne. Nedturen er lige så 

hård som opturen. Vaskedag. Aftenenergi. 

Dagens distance:  17,48 km   Dagens morgenmad: Müsli med pulvermælk 2,5* 

Maks højde på tur: 1344 moh  Dagens frokost: Standard 

Højde ved overnatning:  21 moh  Dagens aftensmad: Pasta Carbonara med nudler 4* 

Dagens vejr: Tåget, skyet, solskin, flot vejr, lidt skyet igen, flere skyer. Svag vind. Temperaturen på toppen var omkring 

16 grader. 
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Dag 9 – Velfortjent hviledag 

Tirsdag 19/07-2014 

Glen Nevis Camping 

Vi valgte at sove til vi vågnede og spise morgenmad når det enkelte sjak var klar. Efter dagen i går, var der ingen grund 

til at overanstrenge kroppene, så vi tog den med ro. 

Vi holdt morgenmøde og alle havde været totalt seje på Ben Nevis og gjort deres yderste – alle fortjent både trøje og 

tørklæde, så de blev annulleret. Til gengæld blev trøje og tørklæde uddelt til Thea som havde været en helt igennem 

sej og hjælpsom spejder hele turen igennem. Hun tog opvasken hvis dem der var gået havde glemt den. Hun var altid 

glad og har ikke pivet. Har taget sin tid og haft en rigtig fin ro hele tiden og havde været nomineret til både trøje og 

tørklæde flere gange. 

Spejderne fik fri til at gøre hvad de ville dagen igennem. Lederne pakkede et par tasker og begav sig på vej til Fort 

Williams for at hente togbilletter, finde mærker til uniformen og for at handle ind til morgenmad samt sikre et sted 

hvor vi kunne købe frokost næste dag. Et par besøg i nogle friluftsbutikker blev det også til. Uniformsmærkejagten var 

en historie for sig selv, det krævede besøg i over 20 butikker før nogle brugbare stofmærker blev fundet. 

På vejen hjem stødte lederne på Klanen. De var ankommet til campingpladsen og havde hilst på spejderne – og nu 

skulle de en tur til Fort William. Hyggeligt at se kendte ansigter! 

Tilbage i lejren havde spejderne taget sig en slappedag, enkelte var gået til Fort Williams, men de fleste havde blot 

hygget sig og hvilet fødderne. Nogen havde lavet fin frokost, bestående af kogt pasta, røreæg med chokolademynte og 

stegt Chorizo. 

Ud på eftermiddagen blev rygsækkene pakket, det mad der ikke længere skulle bruges (eller ikke kunne bruges) blev 

kasseret. Trangiaerne blev vasket og teltene blev tømt for affald og snavs. 

 

Da alt var klaret, var klokken blevet 18:15. Det 

passede fint med vores restaurant booking, som var 

klokken 18:30. Efter en kort gåtur, var vi ved Glen 

Nevis Restaurant, hvor der var RIGTIG mad. Det blev 

værdsat. Og tænk…spejderne kunne stadig spise 

pænt, selvom det var med tallerken, kniv og gaffel og 

uden skål og spork.  

Derefter var det aftenhygge i bedste stil. 

 

 

 

Dagens stikord: Fridag. Afslapning. Fort Williams. Mærkejagt. Forberedelse til hjemtur. Restaurant. 

Dagens distance: 0 km    Dagens morgenmad: Havregrød 3*  

(Dem der gik til Fort Williams gik mellem 10 og 16 km). Dagens frokost: Standard 

Maks højde på tur: 21 moh   Dagens aftensmad: Restaurant; Scottish Beef Burger, 

Højde ved overnatning: 21 moh  Macaroni Cheese og Steak and Ale pie. 

Dagens vejr: Lidt regn om formiddagen, overskyet og ellers solrigt. 
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Dag 10 – Farvel til the Highlands. Goddag til city 

Onsdag 30/07-2014 

Glen Nevis Camping  Fort William  Glasgow  Edinburgh Cowgate Hostel 

Vi vågnede til regnvejr og spiste morgenmad i regnvejr. Så pakkede vi de våde telte ned, sagde farvel til klanen og 

ønskede dem en god tur til toppen af Ben Nevis. Og så begav vi os afsted. 

Undervejs til Fort William, stoppede vi ved Glen Nevis Visitor Center. Her købte nogen T-shirts og skrev sedler om 

vores tur, som blev hængt på en ”minde-væg”. 

Da vi kom til Fort William ramte vi slutningen af West Highland Way – det blev til endnu et gruppebillede foran det 

officielle skilt. Vi havde dog ”kun” tilbagelagt ca. halvdelen, da vi var startet midt på. I alt nåede vi at gå ca. 97,80 km 

med rygsæk på, hvis man tager topturen til Ben Nevis med. 

Vi kom til stationen i fin tid. Spejderne gik en tur ud i 

Fort William by, og lederne købte ind til frokost. 

Toget kom og vi fandt vores pladser og fik fundet 

plads til rygsækkene. Forude ventede en togtur på 

knapt 4 timer, efterfulgt af endnu en togtur på knapt 

1 time. Togturen gik med snak, frokost, frugt, gensyn 

med vores vandreture og første overnatningssted 

samt søvn på forskellige måder…som man nu engang 

kan sove i et tog. 

Fremme i Edinburgh, måtte vi igen finde fødderne 

frem og for at komme hen til Cowgate Hostel. Heldigvis var det under 1 km fra stationen, så det var ingen sag. Dog 

syntes flere at Edinburghs mange trapper, var en kende hårde at komme op ad… 

Cowgate hostel var ikke det værste verden havde set, men ej heller luksus. Der var dog ok rent og det var ganske 

brugbart til vores formål. Vi fik 3 stk. 6-mands værelser fordelt på 2 lejligheder. Men da pigerne gerne ville sove 

sammen, og drengene også gerne ville, blev det til at pigerne fik det største 6 mands værelse i lejligheden på første 

salen og drengene det andet 6 mands værelse på 1 salen. Lederne indtog 6 mands værelset på 2. salen.  

Spejderne hyggede på værelserne, mens lederne købte ind til aftensmad – i regnvejr! 

Aftensmaden, bestående af tortillas blev tilberedt og spist. Vi kunne alle være i køkkenet i lejligheden på første sal, om 

end det var lidt trangt. Det var blevet sent, så vi blev på hostel’et resten af aftenen. Lederne fik lavet en aftale med 

receptionen om at vi kunne hænge vores våde telte til tørre i gården, natten over. 

Drengene havde fornøjelsen af noget stand up comedy / koncert på den anden side af vejen, lige overfor deres 

værelse. Der var glade mennesker og høj lyd, så de fik ørepropper. Desværre for Nicolaj M. betød det at han, da døren 

smækkede mens han var ude at tisse midt om natten, måtte stå og banke på døren fra klokken 02 til klokken 04 indtil 

Emil vågnede og hørte ham. Duh! 

Dagens stikord. Farvel til højlandet. Fort William. Lang togtur. Mindre lang togtur. Edinburgh. Mange tapper. Værelser. 

Rigtige senge. Knirkende senge. 

Dagens distance:  4,7 km (+ 1 km i Edinburgh) Dagens morgenmad: Klassisk engelsk toastbrød (ikke ristet)  

Maks højde på tur: 26 moh  med marmelade, chokolade og honning. 

Højde ved overnatning: 81 moh Dagens frokost: Boller med skinke, ost og kylling samt frisk frugt. 

  Dagens aftensmad: Tortillia med grøntsager og kød 

Dagens vejr: Skiftevis regnvejr og gråvejr i højlandet. Fint vejr i Edinburgh. Lidt regn og derefter fint vejr igen. 
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Dag 11 – Edinburgh fra morgen til aften 

Torsdag 31/07-2014 

Edinburgh 

Dagen startede med morgenmad i fælleskøkkenet og et morgenmøde. Herefter gjorde spejderne klar og lederne tog 

teltene ned fra gården. De var stort set tørre og inder og ydertelte blev hængt op i ledernes værelse. Derefter begav vi 

os på tur til Edinburgh Castle. Vi fik en gruppebillet og undgik dermed den lange kø. Herligt! 

Edinburgh Castle var flot og stort. Der var en masse at se og de lidt over 

2 timer vi havde sat af til at gå rundt og se, blev hurtigt brugt, men 

omvendt, så bliver man også mættet rigeligt. 

 

Samlet igen, sendte vi en stafetpatrulje afsted for at handle ind til 

frokost, mens resten fik kigget færdigt i souvenir butikken. Frokosten indtog vi på vores hostel og derefter var der 

åbnet op for fri færden i Edinburgh. 

Jonas tog en tur ud i de små gader og fandt en lille park at slappe af i. Nanna og Jakob gik på jagt for at finde et 

spisested til om aftenen hvor vi alle kunne være og gik derefter på National Museum of Scotland. Et fantastisk godt 

museum – og så var det til og med gratis! Spejderne brugte dagen på at se på butikker og på gadegøjlere. 

Klokken 17:30 mødtes vi igen og fik gjort os klar til at tage ud i Edinburgh endnu en gang. 

Afsted til Mamma’s Pizza hvor vi fik god mad og derefter over til Royal Mile hvor vi havde 

bestilt en guidet tour i The Real Mary Kings Close. Der var lidt tid, så den brugte nogen af 

os på at spise en is, mens andre blot tog en gåtur på Royal Mile på egen hånd. Klokken 

20:30 gik vi ned under Edinburgh. Mary Kings Close er en af de gamle gader, hvor man i 

starten af 1900 tallet lagde låg på og byggede nyt oven på de gamle gader og huse. En del 

af dette er blevet udgravet og vi fik en rigtig god rundvisning i de gamle huse og rum med 

spændende fortællinger. Absolut besøget værd. 

Efterfølgende var det tilbage på hostel og gøre klar 

til natten. Klokken var også blevet 22:00. Lederne 

begav sig ud for at købe morgenmad og frokost til 

dagen efter og vendte hjem lidt over 23:00…for at finde deres rum værende 

fuldt af ophængte telte. De blev pakket og så gik lederne også i seng.  

 

Dagens stikord. Dejlig morgenmad. Flot besøg på Edinburgh Castle. Fri færdsel i Edinburgh. Pizza. Mary Kins Close. 

Tørre telte. 

Dagens distance:  Ikke målt. 

Maks højde på tur: 105 moh 

Højde ved overnatning: 81 moh 

Dagens morgenmad: Ristet brød og boller, marmelade, ost, honning, chokolade, smør og frisk frugt samt juice 

Dagens frokost: Sandwich boller med pålæg og grønt. 

Dagens aftensmad: Nachos, hvidløgs og ostebrød samt pizza. Is til dem der ville have. 

Dagens vejr: Gråvejr med lidt regn, efterfulgt af flot vejr med masser af sol. 
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Dag 12 – Hjem igen 

Fredag 01/08-2014 

Edinburgh  CPH 

Tid til at rejse hjem. Vi mødtes til morgenmad klokken 08, hvor vi fik spist, smurt madpakker og informeret om dagen. 

Efterfølgende blev rygsække vejet og alle rygsække var godkendte til at komme med i flyveren – de vejede under 20 

kg. 

Vi checkede ud, gik til Waverly station og fandt Airlink bussen der kørte til lufthavnen. Bagagen blev stuvet ind og vi 

indtog førstesalen i dobbeltdækkeren.  

Vi havde en fin køretur ud af Edinburgh og ankom til lufthavnen i fin tid. Her mødte vi igen klanen, de var også klar til 

at tage hjem til Danmark igen. 

Vi fik bundet remmene på rygsække ind, fik strammet hvad der stammes kunne og fik gjort så hoftebælte og 

skulderstropper fyldte så lidt som muligt. Så var det hen at stå i kø ved checkin. Det gik nemt, men alle rygsække og 

telte skulle ned for enden, til et særligt transportbånd for stor bagage. Sådan blev det så. 

Igennem security checket kom vi også, om end nogen af os skulle kropsscannes. Og Jakobs håndbagages skulle checkes 

flere gange og splittes ad i atomer. Men alt var som det skulle være, så vi kom videre og brugte lidt over en time i 

taxfree området. Videre til Gaten og ind på flyveren.  

Der blev byttet lidt pladser og der var take off efter planen! 

Vi ankom til Kastrup, men nøj hvor tog det lang tid at få bagagen. Til gengæld var der intet der manglede! Fantastisk! 

Vi kom ud og blev taget godt imod af familierne, herligt med så stor en modtagelse! 

Vi fik knipset et gruppebillede og holdt vores sidste rundkreds på turen. Sagde pænt farvel og alle fik mærke til 

uniformen og diplomer for bedriften. 

Det var slutningen på en fantastisk tur! 

 

Dagens stikord: Pakning, farvel til Skotland, men goddag til Danmark. Tur i dobbeltdækker. Lang hjemtur. Dejligt 

gensyn med familierne. Iguana Iguana Felis Lybica, farvel og tak for en god tur! Mærker og diplomer. 

Dagens morgenmad: Ristet brød og boller, marmelade, ost, honning, chokolade, smør og frisk frugt samt juice 

Dagens frokost: Madpakke pakkede boller. 

Dagens aftensmad: -  

Dagens vejr: Gråvejr i Edinburgh, flot vejr i Hillerød 
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Citater 
Citater fra turen, skrevet direkte over fra Gult sjaks dagbog: 

Mads: ”Shit man, jeg fik sved i øjet.” 

Eva: ”Jeg giver op! Jeg føler jeg har for korte arme og for korte ben.” 

Alle, når man kommer retur fra spadetur: ”Gik det skidt eller strålende?” 

Viktor: “Can you say me where the shop is?” 

Mads: ”Ligesom når en fisk hopper. (Forklarer hvordan spyt kom ud).” 

Mads: ”Man kan ikke snakke engelsk med et bolsje i munden.” 

Jonas: ”Jeg er energisk som en cockerspaniel. Emil: Som en kok i Spanien?” 

Maja: ”Ej, hvad er det?” Jakob: ”Det er en lort, for fanden!” 

Maja: ”Hvorfor er det altid en høj mand mand med en lav kone?” Jakob: ”Det er et forsøg på at lave normale børn!” 

Freja: ”Der kommer dyr ud af min moustache.” 

Jakob kommer ind i blåt sjaks telt. De tror det er Olivia. Ditte B: “Hej Olivia!  …øhh, Olivias far!” 

Ditte B: “Vi ku også klappe et hamster”. Thomas: ”MED EN SKOVL!” 

Ditte B: ”Nej bussemand, du skal ikke ud af min næse.” 

Ditte B: ”Stiv kuling (kylling) fra NORDØST”. 

Ditterne: ”Der er 2% Kabuler i vores mad.” 

I grønt sjak snakker de om at det var Nikolajs første flyvetur. Nikolaj: ”Det er faktisk første gang jeg ser et bjerg, altså 

jeg har set Møns klint, men jeg ved ik om det tæller?!” 

Ditte B: ”Mit hoved er træt, men min krop er fyyyyldt med energi”. (Lød meget træt). 

  



 Skot14 – Frydenborg Trop Side 18 

Vægt oversigt 
Oversigt over rygsækkenes vægt, efterhånden som turen skred frem. 

Sjak Navn 

Eget og 
sjak 
udstyr 

I lufthavn, 
uden vand Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 

G
rø

n
t 

sj
ak

 

Freja 10,20 18,30 22,80 21,30 20,35 18,90 19,60 18,25 17,10 10,00 13,60 

Victor 9,15 16,85 23,10 22,45 23,25 23,15 22,10 21,50 22,90 7,75 20,00 

Nicolaj B. 9,80 15,90 17,80 17,00 17,70 16,65 16,00 16,55 15,50 6,90 13,30 

B
lå

t 
sj

ak
 Thomas 10,70 16,85 25,00 23,10 23,90 22,40 22,45 19,90 20,50 8,00 18,20 

Ditte B. 7,75 13,50 16,45 15,20 14,85 13,65 15,75 13,25 12,75 6,25 10,30 

Olivia 9,40 17,00 2,95 5,40 0,00 5,50 17,85 16,95 15,50 8,75 12,90 

Ditte L.     20,85 20,50 17,55 18,25 18,00 16,95 17,50 5,55 14,05 

G
u

lt
 s

ja
k 

Maja 8,90 16,85 20,30 19,00 17,80 18,05 17,20 16,10 14,90 7,15 13,55 

Thea 8,00 14,05 20,35 19,33 17,30 16,95 17,40 16,10 15,30 6,35 15,15 

Eva 9,75 13,55 18,85 20,10 18,55 18,80 17,70 16,85 16,95 7,45 14,50 

Mads 9,60 19,20 21,75 21,15 20,45 19,95 20,25 20,40 17,15 8,05 10,95 

R
ø

d
t 

sj
ak

 Laura 9,00 16,30 19,05 19,30 17,52 16,95 17,00 16,85 14,80 6,80 11,95 

Emil 8,85 15,90 18,30 18,60 17,80 16,50 18,80 18,00 17,00 8,30 14,90 

Linea 8,75 15,00 17,20 17,55 16,25 15,00 15,05 16,20 15,65 8,35 12,50 

Nikolai M. 10,50 16,10 17,40 17,40 16,75 16,30 17,25 16,35 13,90 6,90 12,45 

Li
lla

 s
ja

k Nanna 10,05 18,60 22,40 23,95 23,25 21,30 22,15 22,50 19,45 11,65 18,45 

Jonas 15,65 19,75 26,70 27,55 28,55 27,40 27,80 26,90 24,20 13,40 21,70 

Jakob 15,55 19,05 34,40 27,55 29,35 27,80 28,70 25,10 24,90 14,25 26,25 

 
Samlet 171,60 282,75 365,65 356,43 341,17 333,50 351,05 334,70 315,95 151,85 274,70 

 


