
For klan-spejdere over 18 år fra alle korps

Efter at have ligget i dvale siden 2013, har Houens 
Odde Spejdercenters arrangement for klaner - 
Roverfejden - nu fået fornyet liv. Roverfejden er 
ikke et hardcore adventureløb - vi er stedet hvor 
alle rovere kan være med.

Roverfejden er kombinationen af sommerlejr-
aktivi teter, konkurrence og ren roverhygge.  Vi 
folder Houens Oddes store aktivitetsudbud ud - 
i en form der er tilpasset rovere - og krydrer det 
med konkurrenceelementet og nye tossede idéer.

Vi gør Stensgårdens grønne arealer, skoven og 
vandet til én stor legeplads for rovere. Med sjove 
og alternative aktiviteter, hvor der kan konkurre-
res - og hvor der gerne skulle være noget for alle 
typer af kompetencer. Lejrlivet danner rammen 
om det hele.
 
Rundt regnet, bliver det 50% fede aktiviteter og 
50% hygge. For det er vores filosofi, at en god 
roverlejr skabes af ca. det blandingsforhold. Her er 
tid til blot at være på lejr - og tid til at konkurrere 
med de andre klaner, når I er ude på aktivitet.
  
Det kan du da umuligt gå glip af! 

Frem mod arrangementet kan du finde infor
mationer på vores hjemmeside...

Læs detaljerne på
ROVERFEJDEN.DK 

HVEM

Rovere over 18 år fra alle korps
 
Roverfejden er for rovere fra alle 
korps – over 18 år. Børn af rovere 
må gerne medbringes, men der 
vil ikke være aktiviteter målrettet 
børn. 

Så grib fat i din roverklan – og 
få jer tilmeldt Roverfejden hur-
tigst muligt! Det bliver nemlig 
knashyggeligt og sjovt.

TID & STED

Tidspunkt:
 
Roverfejden 2023 foregår  
i uge sommerferien i uge 30 
– altså den 22. – 29. juli 2023.

Lokationen er:
 
Stensgården
Houens Odde Spejdercenter
Houens Odde 14-20
6000 Kolding

PRIS &  
TILMELDING

Registrer din klantilmelding via 
vores tilmeldingssystem,  
som du finder på:  
houensodde.nemtilmeld.dk
 
Prisen er 595,- pr. person 

(Forplejning er ikke inkluderet i pri-
sen, da klanen selv står for dette).


