
 

Pilgrimsmarchen Stevns
lør. d. 6. juni 2020

Invitation til alle spejdere fra juniorer(10+år).

Igen i år arrangerer Klintekongen i Store Heddinge Pilgrimsmarchen på Stevns.

Ruten rundt til alle kirker i Stevns kommune er i alt 75km lang, men man kan 
også gå 20, 30, 40, 50km og 100km. Ruten 75 – 100 km går delvis langs 
Stevns klint. 

Start: Store Heddinge kirke kl. 9.

Man skal være i sjak på min. 2 pers. 

Medbring: Drikkedunk, frokost-madpakke, tøj efter vejret, turrygsæk, refleks, 
spisegrej, sovegrej.

Pris: 
20km: 50kr
30km, 50km, 75km, 100km: 150kr

Tilmelding gruppevis senest 20. maj 2020, på mail med angivelse af antal og
hvilke distancer man vil gå. Eftertilmelding mulig.

Kontakt: Bo Gyldenkærne
Mail: bogyld@gmail.com
Tlf.: 2636 6509
Betaling: Klintekongen gruppe på MobilPaynr. 82287, mrk. “Pilgrimsmarch” og 
“gruppenavn”.

mailto:bogyld@gmail.com


Info:

Flag og faner:  Medbring gerne faner, der vil blive opstillet i startområdet.

Transport: Der er transport tilbage til spejderhytten i Store Heddinge fra 
kirkerne ved 20 km, 30km, 40 km, 50 km og 75 km. 100km er ved kirken i 
Store Heddinge. Hyttemor tager imod trætte pilgrimme.

Overnatning: Overnatning kan ske ved Spejderhytten. Benytter I 6-timers-
reglen overnatter I på forberedt lejrplads på ruten eller i spejderhytten.

6-timers-reglen: Hvis man går 75 km må man bruge 28 timer i stedet for 22 
timer, hvis man hviler i min. 6 timer. Der vil være hvilested langs ruten.

Postmandskab: Der vil være postmandskab ved kirkerne.

Samariter: Der vil være kørende samariterhold på ruten.

Kirkerne: Der er koldt vand og toilet ved kirkerne.

Prisen: Prisen dækker pilgrimsmærke, km-mærke, snacks/frugt/saft og 
transport tilbage til startsted. Går man 30, 50 eller 75km er 
aftensmad/morgenmad med i prisen. Af hensyn til planlægningen skal man 
ved tilmeldingen angive hvor langt man planlægger at gå. Dette kan ændres 
undervejs.

Tidskrav: 20 km, 6 timer
30 km, 8 timer
40 km, 11 timer
50 km, 14 timer
75 km, 22 timer(28 timer med min. 6 timers hvile)
100 km, 36 timer(med min. 6 timers hvile)


