
  

DILLE 1999 
OM DILLELØBET 
Dille er et af landets mest udfordrende spejderløb, og primært for de lidt ældre 
tropsspejdere. Løbet er en lang hike som varer omkring et døgn og traditionelt strækker sig 
over ca. 30 km. Undervejs skal man løse forskellige spejdermæssige opgaver, som varierer 
fra år til år. Dette sker hos vildmarkens beboere, der lever efter reglen “noget for noget”. 
Der overnattes i Fat Phillipes gæstegiveri, hvor der skal laves mad over bål, og det sker, at 
R.C.M.P. har brug for hjælp til natpatrulje. Om søndagen fortsætter hiken fra den tidlige 
morgenstund og slutter med præmieoverrækkelse om eftermiddagen. 
Der gives point for de forskellige opgaver undervejs, herunder indlevelse, samt løbstiden, 
der tæller ca. 1/4. Desuden gives der i et vist omfang bonuspoint og hjælp til de yngre hold. 
Bedste hold modtager traditionen tro en “Dille”-økse, samt et R.C.M.P. vandretrofæ. 
Bedste hold fra Ravnsholt division modtager “Dille” krokodillen for et år, og skal forsyne 
denne med en sølvplade med navn.Alle der deltager på Dilleløbet får ”Dillemærket” til at 
sy på uniformen, som bevis på at de har været med på et af Danmarks mest udfordrende 
spejderløb. Mærket er sponsoreret af Sct. Georgsgildernes Farum Laug.  
Dille arrangeres af tropsstabe og seniorer i Ravnsholt Division og er en årlig 
tilbagevendende begivenhed i sidste weekend i august. Dilleløbet startede i 1979 og fra 
1993 har løbet haft deltagelse af spejdere fra hele landet. 

Se beskrivelsen af Dilleløbet på Internettet på www.stavnsholtvikinger.dk/dille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPØRGSMÅL TIL Rune Skovgaard-Petersen 
 Vognmandsmarken 42, 3.tv. – 2100 København Ø. 
 Tlf: 3918 5288 e-mail: dille@adr.dk 
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W Er I to ærlige personer mellem 12 og 16, der søger nye udfordinger?  
W Er I ved godt helbred og har I en ren straffeattest? 
W Er I villige til at hjælpe vildmarkens folk og bekæmpe kriminalitet?  
W Er I disponible d. 28.-29. august og ikke bange for at slide jeres 

støvler? 

Så har Royal Canadian Mounted Police brug for jeres assistance til 
løsning af krævende opgaver i den canadiske ødemark. 
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SITUATIONSRAPPORT 
Indianerne er på krigsstien, Nybyggerne er ophidsede og situationen synes generelt meget 
anspændt i området vest for den hurtigt voksende nyanlagte by Longbay. RCMP kender 
ikke den nøjagtige grund til denne opstandelse, for alle der kommer ud af området 
kommer med modstridende forklaringer. En ting er dog sikkert – hvis ikke der bliver 
grebet ind kan det resultere i indianeroprør, borgerkrig eller det der er værre! En anden 
ting står også rimeligt fast og det er at problemet dækker et større område og RCMP ikke 
har mandskab nok til at klare opgaven på egen hånd. Således anmodes godtfolk med gå-
på-mod og kundskaberne i orden om hjælp til at løse opgaven. Frivillige der melder sig 
vil blive rigeligt belønnet med hæder og ære, men det kræves at man arbejder sammen i 
to-personers sjak og har evner til at begå sig i den canadiske ødemark, f.eks. at man er 
spejder. 

For at hjælpe RCMP med at undersøge de mystiske omstændigheder skal man blot tilmelde 
sig, som beskrevet herunder og ellers medbringe udstyr, således at man kan begå sig i 
vildmarken. Ekspeditionen ind i vildmarken starter fra Skodsborg station og herefter kan man 
regne med at skulle opsøge nogle vildmarkens beboere, f..eks. legendariske Fat Phillipe, den 
vise Gammel Syvfinger, Stumme Østers, den tossegode Crazy Joe, sigøjneren Bloody Mary, 
alkymisten Sam Finkelstein og Skinny Pagganini. 

TILMELDING 
Hvis du har mod på at hjælpe R.C.M.P. og opfylder de fastsatte mindstekrav, skal du blot 
finde en makker og herefter skal I gøre følgende: 

1)   Send eller aflever en check på 160 kr. pr. hold før d. 20. august til: 
 Mikkel Klim 
 Asmindrødgade 17, 1.tv. 
 2200 København N. 

 eller indsæt 160 kr. i Jyske Bank før d. 20. august på: 
 konto nummer 5028-101784-3 

2)  Sende en seddel før d. 20. august til Mikkel Klim med oplysninger om: 
  Navne og fødselsdatoer 
  Adresser og telefonnumre 

 Tilhørsforhold (trop&division) 
  eller e-maile ovenstående oplysninger til: mgl@image.dk og / eller 
   dille@adr.dk 

3) Mød op på Skodsborg station lørdag d. 28. august  kl. 11.00 
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MEDBRING 
Personligt 
Frokostmadpakke til lørdag, drikkedunk (med indhold), solidt fodtøj, sovepose, underlag, 
håndklæde og andet personligt udstyr. 

Holdet 
Udstyr til bivuak:  poncho, pløkke, barduner.  

Udstyr  til mad over bål: gryder, pande, grydeske, samt blår og/eller ståluld, stål og 
flint eller ildbor (ildbor giver dobbelt point).  

Grej til løbsopgaver: f.eks. rasp, stemmejern, træskærerværktøj, bor, skrivegrej, 
farveblyanter, sejlgarn, papir, lim osv. 

Udstyr til turen: lygte, kompas, vandfast pen til indtegning på kort, økse, sav, spade, 
førstehjælpsgrej (kompresforbindinger, plaster o.s.v.), dolk, 12m sisal. 

Herudover: Holdet skal medbringe penge eller klippekort til toget, hvis ikke man har 
anden transport hjem fra Hareskov. 

Men husk:  Du skal bære det hele selv - hele vejen...... 

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER 
• Afslutning finder sted ved Hareskov trinbræt (syd for Værløse) søndag ca. kl. 
15.00, hvorfra man kan blive hentet eller tage toget. Hvis man tager toget fra 
afslutningsstedet, skal man huske at medbringe klippekort eller penge! 

• Dille har en deltagerbegrænsning på 30 hold, og de hold der først får tilmeldt sig, 
kan regne med at skulle deltage på løbet. Hvis der er flere hold end begrænsningen 
tillader, vil de hold der ikke er plads blive kontaktet. Derfor husk navn og adresse bag på 
check eller girokort, så I kan få jeres penge igen, hvis uheldet skulle være ude. Hvis ikke 
man er blevet kontaktet, skal man bare stille på Skodsborg station  kl. 11.00 som 
beskrevet tidligere. 

 m.v.h. 

Hubert	  Hankispank	  
R.C.M.P. Chiefcommander 


