
DELTAGER BRIEFING 
 
Transport, ankomst og tidsplan: 
Natteravne parkerer gratis på Bakkens parkeringsplads ved at indtaste koden du har modtaget pr. email.  

Mundtlig briefing ved din første turstart præcis kl. 17, kl .20. og kl. 22. Mødetid på Natteravnenes base i 

Ulvedalene er 5 min. før turstart. Hold der starter kl. 22 hjælper også med nedtagning af basen ca. kl. 24.  

Hold og ruter: 
Deltagerlisten, som du har modtaget pr. email, indeholder, med forbehold for ændringer, forventet hold-

inddeling med mobil-nr. til de ravne du er på hold med. Endelig hold-inddeling ved turstart fra basen. Alle 

hold går selvvalgte ruter i det tildelte område: 

Område 1, basen er Natteravnenes base, der er placeret i udkanten af "festpladsen", hvor vi ikke forstyrrer 

de unge. På basen arbejder vi på tværs og ikke nødvendigvis tre og tre sammen. Nogle Natteravne går ture 

lige omkring basen, andre bemander basen, hvorfra der uddeles vand og drages omsorg for trængende. 

Område 2 er i selve Ulvedalene og Teaterstien, som går fra Peter Lieps hus og skråt ned igennem skoven til 

selve Ulvedalene. Efter mørkets frembrud er denne sti et af fokusområderne, idet der let sker tyveri af 

ejendele eller andre ubehageligheder i mørket. 

Område 3, VG Camp, er Peter Lieps vej, som går fra Klampenborg-lågen og til Peter Lieps Hus. Området 

dækker også Virum Gymnasiums Camp på stien mod nord efter Klampenborg-lågen, langs hegnet. Område 

3 dækker desuden Blinde Alle, også kaldet Grisestien, som går skråt igennem skoven fra Klampenborg-lågen 

og mod selve Dyrehavsbakken. Klampenborg St. er også med i område 3.  

 

Indsats og opgave: 
Ang. uniform, toiletforhold, og koordinering i øvrigt, følg instruks, som gives under mundtligt briefing på 

Natteravnenes base ved turstart. Her fortæller vi om samarbejdet med - og sidste nyt fra - Røde Kors, politi, 

SSP og Naturstyrelsen. Røde Kors samaritterne har ansvaret for al førstehjælp lige ved siden af vores base. 

 

Ravnehilsener fra 

Christian Bækgaard, leder af Natteravnenes base: mob.  2062 8011  & 
Mogens W. Brolin, tur-planlægger og web-master: mob. 3070 2233, mogens@ravnetur.nu 
- ang. Natteravne-indsats i Ulvedalene under gymnasieelevernes puttefest 16.august 2019 
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