
Weekenden er planlagt og udført af unge spejdere, i et tværkorpsligt projekt, som er opstået efter gennemførelsen af 
Spejdernes lejr i 2017. De unge der, mødte en masse nye spejderkammerater fra andre grupper og korps i kommunen.  

 

 

 

 

 

 Valentino Balboni, en af verdens største Mafiabosser, har valgt at 
lægge en af sine illegale fabrikker i den sydsjællandske by Næstved. 
Balboni er begyndt at sprede sin fabrik over hele byen, derfor har en 
gruppe af unge, fra Næstved valgt at tage kampen op med Valentino 
Balboni.  
 
Men problemet er, at de ikke kan klare det hele alene, derfor har de 
behov for din patrulje. Så hank op i din patrulje (én patrulje består af 
2-3 mand) og tilmeld jer dette løb.  
Løbet foregår i og omkring Næstved og er for alle spejderkorps i 
Næstved kommune - for spejdere fra 5. klasse til og med 17 år.  
 

 
For at patruljen er forberedt på løbet, skal hver patrulje medbringe: 

• Et trangia sæt pr. patrulje 
• Udstyr til én bivuak til patruljen 
• En mobil med power bank(e) til en hel weekend. 
• Spisegrej til hver mand i patruljen 
• Personlig udrustning: Sovepose, liggeunderlag, 1 sæt skiftetøj, toilettaske etc. 
• Lygte til hver mand 
• Refleksveste til alle i patruljen 
• Dolk(e)  
• Tændstål minimum 1 stk. 
• Førstehjælpsgrej 
• Godt fodtøj til meget gang 
• Tøj til vejret 

 
 
Weekenden starter fredag d. 20. april kl. 20.00 ved spejderhytten i Ringstedgade 237, 4700 Næstved 
og slutter søndag d. 22. april samme sted kl. 12.30. 
 
Det koster 200 kr. pr deltager, Tilmeldingen og betalingen sker gruppevis på følgende link:  
http://bit.ly/2Fdw2pW 
 
Vi håber, at rigtig mange har tid og mulighed for at komme og hjælpe de unge fra Næstved med at 
nedlægge Valentino Balboni og hans undersåtter.  
 
Vi håber virkelig på hjælp fra netop din patrulje, tilmeld dig i din gruppe straks og senest 23.3. 
 
På vegne af staben for Operation næX 
 
Mathias Engmark 
 
 
Spørgsmål kan stilles på følgende mail:  mathias.engmark@gmail.com eller på tlf.: 23981722 
 


