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 Forår 2019 
Kære Natteravn 
 
Har du deltaget i Ulvedals-arrangementet flere gange før: Læs side 1. 
Er det første gang, du deltager: Læs hele invitationen. 
  
Så skal vi igen stille op til årets største lokale begivenhed for alle os i de gule jakker: 
’Puttefesten’ i Ulvedalene, som gymnasieeleverne i år har lagt fredag den 16. august. 
 
Ligesom sidste år klares al førstehjælp af Røde Kors, som opretter et samaritter-telt i 
direkte tilknytning til vores base. I Natteravne-basen kommer vi derfor kun til at yde 
’klassisk’ Natteravne-hjælp, det vil sige almindelig omsorg, et plaster, en vådserviet og en 
brækpose, samt naturligvis uddeling af vandflasker. 
 
Vi holder mundtlige briefinger ved starten på hvert af de tre skift. Mødetid på 
Natteravnenes base er derfor senest 5 minutter før starten på et skift. Find basen på 
GoogleMaps: ravnetur.nu/base. Rutevejledning: ravnetur.nu/rute/base. De to første skift 
starter kl. hhv. 17 og 20, mens det sidste skift løber fra kl. 22 til 01. Dette, fordi de unge 
typisk bevæger sig hjemad fra omkring kl. 22. Det betyder, at du, hvis du vælger at være 
med på alle tre skift, først starter dit sidste skift kl. 23. Det bliver på basen, og her får du 
ingen mundtlig briefing ved skiftets start. 
 
Alle deltagende Ravne vil få en sandwich at styrke sig på. De indkøbte sandwich er dog 
kun til de deltagende Ravne og må ikke udleveres til de unge. Husk også, at der er totalt 
rygeforbud på selve basen. 
 
Det bliver en vigtig opgave for de hold, der har skift fra kl. 22 eller 23 på selve Natteravne-
basen at hjælpe med at pakke basen ned, forventeligt efter kl. 23. Det tager ca. ½ time. 
 
Du tilmelder dig arrangementet via nedenstående link senest den 1. august. Du kan 
tilmelde dig ét eller flere skift. Det kan blive nødvendigt at lukke for yderligere tilmelding. I 
så fald gælder først-til-mølle-princippet. 
 
 
HUSK, AT … 
 

1) Tilmelde dig på www.ravnetur.nu/ulvedalene  
2) Vi må ikke uddele bolsjer. I stedet uddeler vi Mentos-pastiller, som du får udleveret 

på basen. 
3) Du skal medbringe lommelygte. 
4) Kun at have din gule jakke på, når du går sammen med to andre ravne. 
5) Alle ture starter på basen. 

 
Vel mødt i Ulvedalene! 
 
 
  

http://www.ravnetur.nu/base
http://www.ravnetur.nu/rute/base
http://www.ravnetur.nu/ulvedalene
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Kære Natteravn 
 
Hvis du vil opleve en aften, hvor du virkelig gør en forskel, skal du overveje at deltage i 
Ulvedals-arrangementet fredag den 16. august 2019. På den første fredag efter 
gymnasiernes start på et nyt skoleår strømmer gymnasieelever fra nær og fjern til 
Dyrehaven for at holde en gigantisk fest under åben himmel, primært i Ulvedalene nær 
Dyrehavsbakken. Festen er blevet holdt gennem en årrække og er vokset til en størrelse, 
hvor der er behov for mange voksne i gule jakker. Vi respekterer de unges fest, og vi 
blander os ikke i den, men i bedste natteravne-ånd medvirker vi ved vores blotte 
tilstedeværelse til at skabe tryghed - og så hjælper vi selvfølgelig de unge, som er blevet 
lidt for fulde eller på anden måde har brug for vores assistance. 
  
Igen i år vil der være forbud mod musikanlæg, som om nødvendigt vil blive konfiskeret af 
Skovens medarbejdere/politiet. De unge mennesker vil fra gymnasiernes side også blive 
mindet om, at man ikke må medbringe glasflasker, læs mere. Som Natteravne må vi 
denne aften leve med, at vi har forbud mod at uddele bolsjer, da den bortkastede 
indpakning sviner. I stedet vil vi igen i år uddele Mentos-pastiller. 
 

Da Lyngby-Taarbæk er hjemkommune for 
Dyrehaven, inviterer Natteravnene i Lyngby, i 
samarbejde med Natteravnene i 
Furesø, Natteravne fra hele landet til at 
deltage i et fælles arrangement, der sikrer en 
massiv tilstedeværelse af Natteravne på 
denne aften. Ligesom de forudgående år 

sker det ved, at vi opretter en Natteravne-base i udkanten af Ulvedalene, hvor vi er synlige 
uden at have placeret os lige midt i festen. Her kan de unge mennesker få en flaske vand 
til at neddrosle promillerne med og lidt omsorg, hvis der er behov for det. 
  
Det er dog ikke kun i Ulvedalene, der er brug for os. Derfor har vi tilrettelagt forskellige 
ruter, som dækker adgangsvejene til og fra Ulvedalene, herunder området omkring 
Klampenborg Station og Bellevue, samt Virum Gymnasiums camp, som ligger et stykke fra 
Ulvedalene. Vores ambition er at dække alle disse ruter med Natteravne-hold i tidsrummet 
17 til 01, sådan at hver rute er dækket af tre skiftehold, som er på ruten henholdsvis  
kl. 17-20, kl. 20-23 og kl. 22-01. Turplan med starttider og holdinddeling udsendes i god 
tid før dagen og kan ses på basen. Normalt slutter festen i Ulvedalene senest ved 23.30-
tiden, og på det tidspunkt begynder vi at pakke basen ned. Hold, der går fra kl. 22 kan 
afslutte aftenen omkring Klampenborg Station, hvor der ofte er meget uro sidst på aftenen 
og efter midnat. De hold, der starter kl. 22 eller 23 i Natteravne-basen, er med til at pakke 
basen ned. 
  
Hvad kan jeg forvente af en aften i Ulvedalene? 
Du kan forvente 5000+ unge, som fester i Dyrehaven fra om eftermiddagen og til langt ud 
på aftenen uden lys, toiletforhold og andre faciliteter. Stemningen er intet mindre end 
fantastisk, men i mørket kan man let træde på glasskår, snuble i et hul, blive væk fra 
vennerne eller på anden måde få brug for hjælp. Arrangementet tiltrækker også unge, som 
ikke har direkte tilknytning til festen, og det kan give ekstra behov for Natteravne til at 
skabe tryghed. 

http://ravnetur.nu/downloads/Til%20gymnasieelever%20fra%20Naturstyrelsen.pdf
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Sammenlignet med en normal Natteravne-vandring er forholdene i Ulvedalene ret 
kaotiske. Det er derfor vigtigt, at vi alle følger fælles regler for vores indsats. 
  
Er det farligt? 
Nej, det er ikke farligt at deltage. Du møder først og fremmest en masse glade, sjove, fulde 
unge mennesker, som gerne tager en sludder og giver et "high-five" for din indsats. Det er 
dog vigtigt, at vi uden for vores base altid optræder i grupper på mindst tre Natteravne. 
  
Hvad finder jeg på Natteravne-basen? 
Vores base består af en stor Natteravne-pavillon, og en kassevogn med forskelligt 
tilbehør, bl.a. vores lager af vandflasker. Rute: www.ravnetur.nu/rute/base Basen vil ligge i 
direkte tilknytning til Røde Kors’ base. Alle ture starter på basen!  
Find basen på GoogleMaps: ravnetur.nu/base. Rutevejledning: ravnetur.nu/rute/base  
  
Hvad skal hvert Natteravne-hold huske at medbringe? 
Det er vigtigt at have gode lommelygter med, da der i august bliver meget mørkt i 
Dyrehaven, når solen er gået ned. Husk også lange benklæder og undgå bare tæer i 
sandaler – der er mange brændenælder! 
  
Hvad gør jeg for at tilmelde mig? 
Meld dig senest den 1/8 via linket ravnetur.nu/ulvedalene. Skriv, hvilken tid (kl. 17-20 
og/eller kl. 20-23 og/eller 22-01) du ønsker at deltage.  
 
Herefter vil vi forsøge at få hele puslespillet til at gå op. I god tid før selve dagen udsender 
vi pr. e-mail, de endelige turplaner med diverse praktiske oplysninger samt et kort over 
området med markering af basen og de enkelte ruter, som du herefter printer ud og tager 
med på ruten. 
 
Arrangementet er meget vejrbetinget. Bliver det godt vejr, er der rigtig mange unge, men 
hvis det regner, er interessen begrænset. 
  
Vel mødt til en festlig og begivenhedsrig aften i Ulvedalene! 
  
  
Natteravnene i Lyngby & Furesø  
 

http://www.ravnetur.nu/base
http://www.ravnetur.nu/rute/base
http://www.ravnetur.nu/ulvedalene

