ULF JARL
1983 - 2021
1983
❖
❖
❖
❖

Urse og Ulf Jarl bliver ”gift” og gruppen hedder i en årrække Urse-Ulf Jarl
Gruppen deltog i divisionens weekend ”Kend de andre”.
Minierne: Sommerlejren var en teltlejr ved Kulsø. Ved divi-turen var U-UJ eneste deltager
Juniorerne: Flokken cyklede i 5 dage, og var i standlejr ved Kulsø i 8 dage. Alle i flokken
strikkede på årets divi-weekend på Jægergården. Undtagelsesvis deltog flokken i økseløbet i
februar.
❖ Spejderne: Sommerlejren blev holdt sammen med juniorflokken. Troppen var i Avnstrup på
divi-turnering. Både i februar og december var troppen på økseløb.
❖ Seniorerne: Primaterne vandt ”pind-turneringen”. Sommerlejren blev holdt i Sverige i kano.

1984
❖ Gruppen deltog i Brønbyretten.
❖ Minierne: Flokken var på tur med divisionen. På sommerlejren i Lejre Forsøgscenter oplevede
alle hverdag og fest som jernalderfolk.
❖ Juniorerne: Divisionen afholdt byløb i København og weekend på Storedam.
❖ Spejderne: Ved divisionsturneringen i Harreskoven var U-UJ eneste deltager. Troppen vandt
”Vestskovløbet”. Økseløbet blev vundet af Ravne og Ugler. Sommerlejren gik til Avnstrup og
derefter en uge i Lejre Forsøgscenter.
❖ Seniorerne: Primaterne blev kun nr.2 til ”pind-turneringen”. Sommerlejren var en vandretur i
den svenske ødemark. Primaternes mølleåbåd var nær kollideret med et kamerahold fra
Danmarks Radio ved bærestedet i Rådvad (vist i TV-avisen).

1985
❖ Hele gruppen deltog i korpslejren ”Blå sommer” ved Haderslev.
❖ Minierne: Flokken tog på weekend med divisionen.
❖ Juniorerne: Flokken var med til divisionens byløb i Køge, og i weekenden som blev flyttet fra
Kattehale til Krageøen.
❖ Spejderne: Troppen vandt divi-turneringen i Avnstrup. Troppen var med til Vestskovløbet.
Storebededagsferien blev brugt til en vandretur på Skåneleden. Økseløbet blev til et hyggeligt
natløb for én blandet patrulje.
❖ Seniorerne: Klanen deltog i pindturneringen og på Mølleåsejladsen.

1986
❖ Gruppen optager mikroer.
❖ Minierne: En weekend i maj var flokken på divisions mini-træf. Sommerlejren blev tilbragt på
Nexelø.

❖ Juniorerne: Divi-turen var et byløb i Roskilde. Sommerlejren startede i Holbæk med kærre, og
sluttede på Nexelø.
❖ Spejderne: Troppen tog til Skåne i storebededagsferien. En international lejr i England var målet
for årets sommerlejr.
❖ Seniorerne: Klanen deltog i pindturneringen. Ved mølleåsejladsen gennemførte klanen på trods
af, at båden havde været udsat for groft hærværk i løbet af natten.

1987
❖ Gruppens sommerlejr fandt sted i Kulsø Centret. Traditionen tro var der Mølleå sejlads og
Store-Vejleå sejlads. Dette sker også i de kommende år.

1988
❖ Seniorer og ledere besøger
venskabsgruppen ”Newburn
Venture Unit” i Newcastle,
England.

1989
❖ Årets begivenhed er korpslejren
”Blå sommer” ved Hostrup Sø i
Sønderjylland. Efter lejren havde
vi besøg af en gruppe japanske
pigespejdere.
Klanen på vandretur i Lake Districk, Newcaste (1988)

1990
❖ Troppen holder sommerlejr på Forlev Spejdercenter.
❖ Seniorerne tager på interrail, ”Tour d’Europa” sammen med 250 andre seniorer.

1991
❖ Seniorerne er på sommerlejr i Skagen

1992
❖ Gruppen deltog i Nordisk Venskabsbylejr, ”Ystävys’92” ved Sauvo i Finland, sammen med andre
spejdere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland.
❖ Astra gruppe blev lagt sammen med Urse-Ulf Jarl og gruppens navn bliver ULF JARL.

1993
❖ Divisions sommerlejr på Næsbycentret i Sydsjælland. Seniorerne tager atter på venskabsbesøg
til Newcastle.

1994

❖ Korpslejr ”Blå Sommer” ved Stevninghus ved Hostrup Sø i Sønderjylland. Mere end 20.000
spejdere fra hele verden deltager.

1995
❖ Gruppesommerlejr på Forlev Spejdercenter

1996
❖ Korpset afholder et stort natløb over hele landet: ”Jagten på smuglerguldet”, for at få flere nye
spejdere. Vi deltager naturligvis.
❖ Gruppen deltager i Nordisk Venskabsbylejr ”Venskab 96” på ”Rosenholdt” ved Dronninglund.
❖ Ulf Jarls fejrer sin 50-års fødselsdag og kan se tilbage på 30 år som ”ejendomsbesiddere” på
Nordgården.

1997
❖ Troppen og seniorerne er på Guredam sammen med spejderne fra Syvhøje division. Resten af
gruppen er på Egemose centeret

1998
❖ Troppen får vand under fødderne igen, sommerlejren er en kanotur i Värmland i Sverige

1999
❖ Hele gruppen deltager i Blå sommer ved Hostrup sø i Kliplev

2000
❖

Junior og Troppen deltager på Venskabslejr på Utøya i
Norge. Troppen vandt konkurrencen om den flotteste
lejrplakat.

2001
❖

Hele Gruppen tager på center lejr på Næsbycenteret.

2002
❖

Troppen Sejler stadig kano. Turen går endnu engang til
Sverige.

2003
Gruppen nupper en centerlejr mere. Denne gang
er det på Assenbæk Mølle.
❖

2004
Blå sommer ved Hostrup sø i Kliplev.
Morten B. Nielsen modtager Brøndby Kommunes
Børne- og ungdomslederpris.
❖
❖

2005

❖
❖
❖

Sommerlejr Ved Kilegrend i Norge
Anette Pedersen modtager Brøndby Kommunes Børne- og ungdomslederpris.
Tor jarl bliver slået sammen med Ulf Jarl.

2006
❖ Troppen er på cykeltur på Bornholm.
❖ Mikro & Junior holder sommerlejr på Egemosen.
❖ Gruppen fejrer 60 års jubilæum i haven på Nordgården
❖ Christian Konrad Ørtoft Jensen modtager Brøndby

Kommunes Børne- og ungdomslederpris.

2007
Troppen holder sommerlejr
på Toggerbo spejdercenter.
❖

2008
Trop og seniorer deltager på Venskabslejr i Finland.
Juniorerne tager til Egemosen på
sommerlejr.
❖ Rikke Lund-Kühl modtager Brøndby
Kommunes Børne- og ungdomslederpris.
❖
❖

Troppen i Finland (2008)

2009
❖
❖

Junior, Trop og seniorer er på Blå Sommer ved Hostrup sø i Kliplev. bgv
Karin Skaarup modtager Brøndby Kommunes Børne- og ungdomslederpris.

2010
Troppen tager til Thisted på sommerlejr, ( Pandrup
lejrplads).
❖ Torben Bryrup modtager Brøndby Kommunes Børneog ungdomslederpris.
❖

2011
Troppen og klanen finder
vandrestøvlerne frem og tager på
vandretur i Lapland.
❖

2012
❖

Hele gruppen deltager på Spejdernes lejr
2012 i Holstebro.

2013
❖

Troppen deltager i Friendshipcamp i Helsingør sammen med spejdere fra Sverige Norge og Finland-

2014
❖

Juniorer, trop og seniorer var i Sverige på sommerlejre.

2015
❖

Troppen og dele af klanen er på
sommerlejr
på Kandersteg spejdercenter i
Schweiz hvor der er masser af
international stemning, flot udsigt
og bjergvandring.

2016
❖

Minierne, juniorerne og troppen er
på sommerlejre på Faster, hvor
troppen bl.a tog prinsessemærket
der krævede at de sad 24 timer i et
tårn (i form af en hjemmebygget
platform)

2017
❖

Hele gruppen deltager på Spejdernes lejr 2017 i Sønderborg, som vil blive husket som en meget våd og
mudderfyldt lejr.

2018
Troppen er på sommerlejre på Ærø i
høj solskin men med bålforbud. Så det blev til
kortspil i stedet for bålhygge om aftenen.
❖

2019
❖

Troppen var på plat og krone tur, hvor
en mønt fik lov at bestemme
destination og aktiviteter. Lige fra
Helsingør over København til
Næstved

2020
❖ Foråret vil blive husket for nedlukning af landet der også ramte spejderarbejdet. I efteråret fik vi lov til at
mødes igen hvis alle møder blev holdt udendørs i mindre grupper. Godt vi er friluftsfolk :-))
❖ Årets sommerlejre bar præg af corona-restriktioner. Minierne tager på dagsture, juniorerne holdt
sommerlejr på Volden i Brøndbyskoven og troppen måtte aflyse en vandretur i de Norske fjelde og låner
med kort varsel en hytte i Tåstrup.

2021
❖
❖
❖
❖
❖

Årets Oak City blev holdt ”sammen hver for sig” – så Ulf Jarl løber de 10 km. I Brøndbyskoven
Året startede med nedlukning frem til april. Så var vi altså også klar til at mødes til spejderarbejde.
Miner
Juniorerne tog på centerlejr på Arresøcenteret.
Troppen var først tre dage på Ungdomsøen og derefter i Nykøbing Falster hvor de sov i telte der hængte
oppe i træerne, var på SOP kursus og spillede foldboldgolf.

