
ULF JARL 

1946 - 1982 
 

 
 
 
1946 
❖ 10.sept: Mødet blev en succes. Der mødte ca. 50 

drenge og 25 forældre. Troppen startet.  
❖ 17.sept:  Første tropsmøde på Brøndbyvester 

Centralskole. 4 patruljer med i alt 26 spejdere 
❖ 25.sept: Første tropsrådsmøde hos Step. 

Tropsrådsformand U. Plesner, kasserer M. 
Stephansen, Sv. Harslev, P. Holm, M. Amstrup, TF 
Step, TA Gunner Beknes og Holger Terpager.    

❖ 28. sept. Patruljefører træning i Hundeklemmen 
ved Hvalsø 

❖ 15.nov: Ulf Jarl flok startes ved et møde i Hansens 
lokaler i Brøndbyvester. FF Preben Rasmussen. 22 
ulveunger 

 
1947 
❖ Falkene vinder i konkurrencen om ”Hvad skal troppen hedde” og troppen bliver døbt Ulf Jarl 
❖ Troppen deltager i Rolf Krakes Divisions Sydpolstur til Rønnede.  
❖ Troppens første sommerlejr ved Vemmetofte Strand. 
❖ Midlertidige lokaler på ”Forsøgsgården”. Skovmandspatruljen er startet. 



 

1948 
❖ U. Plesner lejer ”Hallen” og vi flytter ind i eget lokale.  
❖ Sommerlejr på Bornholm afholdes som vandrelejr 
❖ Erik Holm flokfører 
❖ Divisionsturnering ved Boserup 

 

1949 
❖ Troppen i sommerlejr ved Kongsøre 
❖ Ulvene i lejr ved Vordingborg 
❖ Divisionsturnering ved Bispegården i Lejre 
❖ Sydpolstur i Boserup skov 

 

1950 
❖ M. Amstrup bliver tropsrådsformand og Helge Bjørn(Bamse) TF. 
❖ Bitten Nørvig FF og Preben Nørvig FA 
❖ Sydpolstur til Lejre 
❖ Divisionsstævne ved Kyndbyværket 

 

1951 
❖ Preben Nørvig TF. 
❖ Bitten opretter ulvebande i Brønbyøster 
❖ Troppen deltager i Korpslejren i Grenå 

 

1952 
❖ Divisionsturnering ved Skibby 
❖ Troppen i sommerlejr ved Grib skov 

 

1953 
❖ Step TF for 2. gang 
 

1954 
❖ Brøndbyøster flok startes med Bitten Nørvig som FF. 
❖ 3 patruljer deltager i Balder-løbet 

 

1955 
❖ Troppen deltager i Billesborg Jamboretten, der bliver årets store oplevelse. Rolf Krakes Division 

med DC Sjø som leder står i spidsen for jamboretten. 

1956 
❖ Erik Johansen bliver TF 
❖ Troppen cykler til sommerlejr på Kullen.  
❖ Brønby Kolonne oprettes med Bamse som KC 
❖ 2. Ulf Jarl Trop oprettes i Brøndbyøster med John ”Trader” Christensen som TF 

 

 



1957 
❖ Arne Reimers (lille Bamse) TF 
❖ 6 mand deltager i Jamboreen i England: Bjørnetand, Wax, Jesper, Plim-plam, Jørgen Flyng og Bo 

Egholm. 
 

1958 
❖ Troppen i sommerlejr ved Morensø i Småland 
❖ UBU-løb 

 

1959 
❖ Bamse TF for 2.gang 
❖ Hallen gennemgår en restaurering 
❖ Troppen deltager i Jubi-lejren ved Æbeltoft.  
❖ Ulf Jarl Flok deles: Gildhøj med Bitten som FF, Syvhøj med Kim som FF 
❖ Begge flokke på sommereljr i Gilwell-hytten 
❖ Hallen indvies i april efter restaureringen 
❖ Divisionsturnering i Hvalsø 

 

1960 
❖ Troppen i sommerlejr på Als 
❖ Divisionsturnering ved Tune 
❖ Flokken i lejr i Skovly ved Mørkøv. 
❖ Troppen vinder UBU-løbet 

 

1961 
❖ Grund til rådighed på præstegårdsjorden til 

skovmandshytte. 
❖ Kjeld Holmboe (Plim-plam) TF 
❖ Sommerlejr i Norge: Tronsted-Sirdal 
❖ Syvhøj i sommerlejr i Kløverhuset ved Borup 
❖ Økseløb i guldgraverstil 
❖ Påskelejr i Grevindeskoven 
❖ Troppen vinder UBU-løbet 

Mødreklubben startet som forberedelse til 
tropsfesten. Første opgave: at lave gevinster til 
tombolaen. Mødreklubben har siden virket til gavn 
for trop og flokke. 

❖ Skovmændene går i gang med at bygge på grunden 
ved præstens have 

                Ulf Jarl i Norge 1961 

1962 
❖ Born bliver TF 
❖ Sommerlejr i Barit Skov ved Vejle 
❖ Bitten træder tilbage som FF, og Kim overtager Gildhøj 
❖ Flokken i sommerlejr ved Mørkøv 
❖ Troppen vinder Divisionsturneringen 



 

1963  
❖ Troppen i sommerlejr ved 

Kolding 
❖ Flokkene i lejr ved Egedam 
❖ Gildhøj flok vinder KUBA-

løbet 
❖ Skovmandshytten bliver 

færdig 
❖ Troppen vinder UBU-løbet 
❖ Pingoerne vinder Divisionens 

skovmandsturnering 
❖ Lars Johansen deltager i 

Jamboreen i Grækenland 

Lejr Mullerup strand 1963 

 

 
1964 
❖ Nordgården overtages 1.april 
❖ Troppen vandrer over Syd-Fyn og holder    

           sommerlejr ved Sønderhjørne 
❖ Born trækker sig tilbage som TF 
❖ Agnete Panton som TF 
❖ Claus Bjørn FF for nystartet Tjørnehøj Flok 
❖ Gildhøj vinder ulvenes divisionsturnering. 

           Syvhøj bliver nr.2 
 

❖ Syvhøj i sommerlejr i Skovly og Gildhøj ved Munkholm-broen 
❖ Patruljerne deltager i Landspatruljeturneringen ”Kipandaen” 

 
 

1965 
❖ Troppen på sommerlejr i Sverige 
❖ Step TF for 3. gang 
❖ Flokkene på Sommerlejr ved mørkøv 
❖ Pingoerne vinder Divisionens 

Skovmandsturnering 

Lejr Syvhøj 1965 

 



1966 
❖ Bamse går som KC og Kim som FF 
❖ Divisionsturnering på grunden ved Ortved 
❖ Syvhøj vinder Divisionsturneringen og 

Gildhøj bliver nr.2  
❖ Alle flokkene holder på skift 

sommerlejr i Saltruplejren ved 
Esbønderup.  

❖ Troppen deltager i Metropol 
Jamboretten på Ermelundssletten 

❖ Rolf Krakes Divison deles of bliver til 
Rolf Krakes Divisions Distrikt med 
følgende divisioner: Bjoulf og 
Kongslejre. 

❖ Pingoerne vinder Divisionens 
skovmandsturnering 

❖ Skovmandsfilmen bliver færdig og 
vises ved Nytårsparaden  

❖ 30 okt. indvies Nordgården efter 2 ½ års ombygning. Festskrift udgives. 
❖ Fru Wedø FF for Gildhøj og Puk for Syvhøj. 

 

 
 

 
 
Gruppebillede Ulf Jarl 1966 

 



 
1967 
❖ Troppen i sommerlejr ved Ry, hvor der også deltagere spejdere fra Ringebæk 
❖ Gildhøj og Tjørnehøj i Sommerlejr ved Mørkøv 
❖ Syvhøj i sommerlejr ved Lejre  
❖ Inger Flyng FF for Gildhøj 
❖ Patruljerne deltager i landspatruljeturneringen ”Sherwood” 
 

1968 
❖ Bålborette i Brøndbyskoven 
❖ Troppen holder sommerlejr på Bornholm med 

James og Palle som ledere.  
❖ Tjørnehøj i sommerlejr i Sverige, Gildhøj på 

Møn og Syvhøj på Egedam 
❖ Anne-Lise Stephansen bliver FF for Syvhøj og 

fru Simonsen for Gildhøj 
❖ Stampe bliver TF 

 
1969 
❖ Troppen deltager i korps-lejren i Ny-Hedeby 
❖ Gildhøj og Syvhøj holder sommerlejr på Møn 
❖ Jonna Larsen FF for Gildhøj og Erik Wedø for Tjørnehøj                                 St. Georgsdag 1967 
❖ 1.Ulf jarl ændres til Ulf Jarl 
❖ Ib Snadahl (stampe) trækker sig tilbage som TF 
❖ Klanen leder troppen fra august til jul 
❖ Søren bliver KL for HAY-klan 

 
 

1970 
❖ Steen Bergkvist (Gutten) bliver TL 
❖ Bjoulf Division deles i Vestskov og Hugin Divisioner. Ulf Jarl hører under Hugin, hvor Step er 

divisionschef. 
❖ Gildhøj indstilles midlertidigt 
❖ Troppen holder en uges lejr i Ravnsø og en uges Kanotur på Gudenåen 
❖ Tjørnehøj holder sommerlejr i Mørkøv og Syvhøj i Græsted. 
❖ Anne-Marie Hansen (Mie) bliver FF for Tjørnehøj. Fire piger optages i skovmandspatruljen.  
❖ Ifølge korpsets nye struktur bliver skovmændene en selvstændig afdeling, og Pouls Lassen 

bliver SL. 

 
 
 
 
 
 
 



1971 
❖ Troppen i sommerlejr på Søderåsen i Sverige. 
❖ Syvhøj og Tjørnehøj i sommerlejr på Damstofte ved Hillerød 
❖ Patruljerne deltager i Landspatruljeturneringen ”Kontiki”, og Glenter for sløvplade i den 

afsluttende kamp i Rold skov 
❖ Tjørnehøj nr.2 i Divisionsturneringen 
❖ Divisionsturnering ved Kildegården i Ortved 
❖ Seniorerne deltager i Divisionsturnering på Søderårsen. 
❖ Aktivitetsaftener starter i August 

 

1972 
❖ Årets sommerlejr gik til Nors sø i Thy. 

 

1973 
❖ Efter sommerlejre, der var i Ravnsøspejdercenter, stod troppen uden leder, men seniorerne 

kørte troppen videre. 
❖ Pige- og drenge-spejderne blev sammenlagt til et fælles korps 

 
1974 
❖ Syvhøj og Tjørnehøjflok blev sammenlagt. Gruppen var denne sommer på korpslejr i Hvalpsund 

hvor 17000 spejdere deltog. Troppen optog piger, størsteparten kom fra Urse trop.  
 



 

1975 
❖ Sommerlejre på Söderåsen vil blive husket for sangen 

om de forsvundne nøgler og rødmalede cykelklokker.  
❖ Flokken optog piger, og var på sommerlejr ved 

Baunehøj i Roskilde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gillastugen 1975 

 
 
1976 
❖ Sommerlejren på Kulsø og Gudenåen foregik i blændende solskin.  
❖ Ulvene var på Bornholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastelavn på Nordgården 

 
 
 
 
 
 
Ulvemøde i Hallen på Nordgården 

 



1977 
❖ Seniorerne var med til at oprette Forlev spejdercenter. Spejderne og seniorer var på 

sommerlejr ved Hesnæs, hvor den 8-kantede tutte blev opfundet. 
 

1978 
Spejdere og seniorer tog til Forlev i påsken 
og på sommerlejren for at bygge 
Nordgården 2, et stråtækt 
bindingsværkshus. Tex var den store 
drivkraft.  
 
 
 
 
Ulf Jarl bygger Nordgården II på Forlev spejdercenter 

 

1979 
❖ Spejdere og seniorer sejlede de svenske floder tynde, med afgang fra Ed. 
❖ Christina mistede en finger i DSB’s nye regional tog. 

 

1980 
❖ ”Spejd 80”. Alle deltog i korpslejren på Mols, der vil blive husket som lejren med rindende vand 

dag og nat.  
 

1981 
❖ Sommerlejren foregik ved Kerte på Fyn. 

 

1982 
❖ Seniorerne byggede tre trækkærrer, som juniorer og spejdere brugte på sommerens hike, hvor 

det ene hjul brød sammen på den sidste etape før standlejren på Falster, hvor ulvene lå i lejr. 


