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De grønne pigespejdere 
  



Hvad var specielt i de forskellige år? 

1920’erne: Den 8. september 1929 startede 14 piger som spejere. De var 6 

husassistenter, 3 skoleelever og resten arbejdede på kontor. 

Mange mente ikke, at spejderarbejde var for piger. Piger skulle 

ikke rende rundt i skoven og blive snavsede, men sidde 

hjemme og sy. Inden da havde en lille kreds dygtiggjort sig i 

spejderfærdigheder. De blev de første patruljeførere. Deres 

alder var 20-22år. Mødestedet var KFUK, Løvegade 6, 1. 

Opvarmingen var en kakkeloven, som patruljerne på skift skulle 

sørge for at tænde op i inden møderne. Den første vinter tog 

troppen husflids-mærket. De møder foregik hjemme hos 

værktøjshandler Johannes Nielsen. 

Det var Margrethe Gudme, sekretær hos KFUK, der startede 

spejderne i Slagelse. Den første tropfører var Mathilde Nielsen. 

1930’erne: Hvis det skulle være særlig hyggeligt, blev der drukket kaffe til 

møderne. Pigerne i patruljerne fik lektier for til hver gnag. Der 

var pionerånd over arbejdet og pigeren ville gerne hurtigt lære 

noget og tage mærker. Inden de fik et mærke, var de til 

eksamen. 

De havde weekend- eller endagsture hver måned. Når de tog 

på weekend, startede de lørdag aften (første hold kl. 19.00 og 

anden hold kl. 22.00; husassistenterne skulle jo lige have fri fra 

deres plads). Turen sluttede så igen søndag aftern kl. 22.00. 

Ofte havde man madpakker med til hele weekeneden. De sov 

altid på høloft på en gård. 

Spejderne holdt ikke sommerferie, men havde program hele 

året med ture og tropmøde også i juli. Men mange af 

medlemmerne arbejdede jo og havde ikke ferie, som man har 

det i dag. 

30. januar 1931 fik vi vores egen fane. Hvis I ser på den, så 

bemærk topstykket; sådan så vores emblem ud dengang. Frk. 

Clara Schou slog det første søm i for Gud. Det andet for 

Fædrelande slog KFUK’s sekretær i og det tredje søm slog 

Mathilde Nielsen i for spejderarbejdet. 

D. 1. juni 1936 oprettedes 2 patruljer i Gørlev / Kr. Helsinge 

under Slagelse Trop. Hele troppen have en weekendtur til 

Reersø. 

Vi ved ikke præcis, hvornår Grønsmuttetroppen stratede, men 

vi kan se at de i 1935 havde en tur, spejdere og smuttere 

sammen. 

I 1937 deltog Slagelse Trop (herunder Gørlev) i Kongeparaden i 

København. Det var en parade, hvor alle korps deltog og alle 

enheder i landet var inviteret. De deltog også i 

landsudstillingen i Forum.  

1940’erne: Alle spejderkorps havde tøjindsamling; på grund af 

krigen var der mangel på mange ting.  

 Der var fælles spejderfest med de andre korps. Festen foregik i 

Eriksgade. FDF’ernes orkester spillede og spejderne optrådte 

med forskellige sketches. Og der var festtale. 

I 1941 havde vi 2 patruljer, Gnisterne og Spætterne. 

Spejderne deltog i frugtindsamling sammen med de andre 

spejdere. 



Hvert år var der i januar Nytårsparade for alle ungdomskorps. 

Efter en marchtur rundt i byen med musik og faner forrest, gik 

man til gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke. Bagefter samledes 

man på Nytorv til parade og taler og sang. I 1941 var der 60 

grønne pigespejdere med. Nytårsparaden foregik altid i 

uniform yderst; alt det varme tøj havde de på indenunder. 

Dengang var uniformen (som hed en spejderdragt) for pigernes 

vedkommende grøn kjole med slips og spejderhat. Og til 

paraden havde de galla på og hvide handsker. 

Det var ikke den eneste parade, spejderne skulle til. Næh, der 

var også mønstring, som var Kristi Himmelfarts dag. Nogle 

gange kun Slagelse, andre gange i divisionen og en enkelt gang 

sammen med KFUM-spejderne. 

Første gang den nye division (4. sj) var samlet var i 1941 og det 

var til divisionsstævnet i Slagelse. Der var gudstjeneste i Sct. 

Mikkels Kirke. 

Gørlev blev selvstændig torp. I den anledning havde de 

inviteret Slagelse-pigerne op til en ”skilsmissefest”. 

Under krigenvar der mange ting, der var anderledes. Blandt 

andet holdt Juniorspejderne deres møder søndag 

eftermiddage kl. 13.00 til 14.30. Der var også perioder, hvor 

man ikke måtte havde spejderdragt på men kom i civil i stedet. 

Og man måtte ikek følges mange sammen. Derfor var der ét r, 

hvor den årlige mønstring foregik i civilt og man dryssede op til 

kirken én og én. Når der var undtagelsestilstand, var møderne 

aflyste, eller de blev afholdt privat uden spejderdragt. Det var 

en glædens dag, da spejderne igen måtte vise deres 

spejderdragter. 

Også dengang hodlt de Tænkedagsmøde og hørte om 

spejderne i andre lande. i 1943 gav de 5 øre hver til 

Tænkedagsfonden. Fra ca. 1946 til 1972 blev der holdt fælles 

Tænkedagsmøder med de blå pigespejdere. 

Good Turn var obligatorisk. Hver patrulje besøgte en ældre, 

ensom person og medbragte et pyntet juletræ med 

hjemmelavet julepynt og en julekurv med madvarer i . 

Slagelse dletog i Jubilejren i 1944. Det skulle have været en 

Landslejr, men på grund af krigen blev der afholdt en masse 

små lejre samtidigi. Slagelse deltog i en lejr i Valsømagle v. 

Ringsted.Prisen for lejren var 17,-kr og en uges 

rationeringsmærker. På lejren skulle man medrbinge: 

reglementeret spejderdragt, madpakke, sweater, overtøj, 

sovepose, madrasvår (eller et gammelt dynebetræk til hø), et 

tæppe, nattøj, toiletsager, spisegrejer, krus, gammelt 

viskestykke, hvid hue, lejrkittel eller sommerkjole (helst 

nogenlunde mørk), ekstra udnerøtj og sko, lommetørklæder, 

pudse- og sygrejer, brevpapir, sanbog, Det Ny Testammente og 

salmebog. Tag varmt tøj med!  

På lejren i 1949 skulle pigerne også medbringe kogte kartofler 

til eget forbrug (middag) ud over madpakke. 

I 40’erne havde seniorspejderne mødepligt til HA’s bibeltimer 

ud over deres egne. Det vil sige, at de 2 gange om måneden 

skulle til ca. 2 timer bibeltimer. 

I 1946 holdt divisionen julebasar til fordel for korpsets 

byggefond (Korpskontor og Spejderbakken). Korpset skrev brev 

hjem til hver enkelt pige om støtte til byggeriet og vores 

division havde så valgt at lave en basar. Der var tomboler, 



fiskedam, muntert køkken, julebod, kurvebod og restaurant. 

Desuden var der filmforevisning hver halve time for børnene. 

Hvert år var der spjederfest. Her var det gerne spejderne, der 

optrådte. Ét år var det ”Åh min gamle spejderhat” de optrådte 

med. Et andet år sang de ”det var en lørdag aften” på melodien 

”En sømand han må lide” (prøv selv ) Til troppens julemøde 

fik de serveret budding. 

Ungdomskorpsene holdt en fest sammen til fordel for Red 

Barnet. 

Patruljetur til Studentersøen, hvor de lejede både og sejlede en 

halv time. 4. maj var der mindegudstjeneste sammen med de 

andre spejderkorps. 

15. juni blev der holdt Valdemarsfest med gudstjeneste og 

uddeling af faner for alle foreninger. 

I mange år hodlt KFUK-spejderne Sct. Hans Fest sammen med 

KFUM-spejderne ude i Hejninge. Senere kom også FDF med. 

Der blev altid inviteret forældre og venner med. Bålene har 

også været holdt i Halkevad Mindelund og senere på 

Frederikshøj. 

I 1947 solgte spejderne også lodsedler. Det var en lodseddel 

kun for Slaglese. Prisen var 0,50 kr. 

Samme år deltog Slagelse i Dronningens Lysestage-turnering 

med et hold bestående af 5 blå og 5 grønne piger. 

Der blev også holdt basar og overskuddet på 1.400,-kr. gik til 

Santalmissionen. Så spejderne har altid haft et missionsprojekt. 

Hvert år når det civile KFUK havde generalforsamling, aflagde 

spejderne også beretning om det forgangne år. Her følger 

spejderes beretning for 1947: 

Vi grønsmutter har aldrig fået lov 
Ved en generalforsamling at sige noget 
Og jeg synes i grunden det er vældig sjov 
At jeg for en gangs skyld order har fået 
For hvem kender egentlig noget til 
Hvad en smutter er i stand at bedrive 
Jeg derfor med glæde prøve vil 
Vort daglig liv at beskrive 
Hver mandag præcis vi møder i flok 
I grøn uniform og med huen på sned 
Men der er jo rigtignok langfra nok 
For en smutte skal helst vide god besked 
Derfor vi træner med alvor og flid 
Sådan vi kan meget lære 
For vi skal jo bruge den kostbare tid 
Og gøre vor spejdertrop ære 
Så flittigt vi altid må øve 
Hvis vi en dag vil nå 
At ta’ blot en enkelt prøve 
For et eller andet mærke at få 
Der pynter på uniformen så godt 
Med mærker og sløjfer og bånd 
Og vi synes der er mægtig flot 
Og er stolte, når vi modtager et 
Udmærkelsestegn, af vor tropførers hånd 
Vi mærker aldrig at tiden er lang 
For der er jo nok at bestille 
Og dagen går med leg og med sang 
Og kunne vi bare, når der meget mere vi gerne ville 
Vi ved om vort korps, hvor det blev dannet 
Og hvem der er fører og hvor de bor 
Og meget, meget andet. 
Og vi lærer at give en rigtig og klar besked 
At slå op i telefonbogen og finde nummer og navn 



Og om syning og stopning  vi også ved 
Det er alt sammen noget der senere kommer os til gavn 
Undertiden en tur i skoven vi ta’r 
Og så er der vældig halløj 
For der vi slet ingen forbud har 
Men larm og masse støj 
Men nu må De ikke sidde og tro 
At det hele er fest og ballade 
For selv om en smutte har humør for to 
Så er vi dog altid glade 
Fordi vi kendskab til naturen får 
Og det gennem munter leg 
Og ved flittig træning vi når 
At lægge mærke til hvad der sker på vor vej 
Vi har et motto der lyder som så 
Vi vil stå sammen, vi vil gøre vort bedste 
Og det prøver vor fører at forklare os små 
At kun ved at stå sammen i stort og i småt 
Og gøre vort bedste gavner vi os selv og vor spejdersag 
Og vort arbejde bliver først rigtig godt 
Når vi lærer at ta’ et allemandstag 
Og før vort møde er til ende 
Vi slutter med andagt og sang 
Men skulle en og anden ikke kende 
Smutternes egen aftenbøn, skal De høre den en gang. 

 
1950’erne: Spejderne holdt stadig deres møder på ”K” i Løvegade. Midt i 

50’erne blev ”K” solgt og efterfølgende blev møderne holdt 

hos lærer Rasmussen på Slots Alleen 41, ”Fuglsang” i hans 

udhus. Fra 1958 holdt pigespejderne deres møder i det gamle 

Telefonhus på Bredegade 16. I baghuset var der 2 små rum, 

som spejderne brugte. Senere blev baghuset revet ned og vi 

flyttede op i forhuset. Vi havde også dér et lille lokale bagest i 

huset, ellers brugte vi salen eller ”dagligstuen”. Det var det 

civile KFUM og KFUK der havde lokalerne.  

 Spejderarbejdet kørte med en grønsmutteflok og en 

spejdertrop. Spejderne havde et tropmøde om måneden og 3 

patruljemøder. Da der ikke var så manget plads, havde 

patruljerne møde på skift alle ugens hverdage. Troppens 

materiale, så som telte og gryder blev opbevartet privat hos 

førerne, hos dem der havde plads til det (der var nok ikke så 

meget som i dag). 

 Først i 50’erne skulle man stadig have rationeringsmærker 

med på lejr og ofte startede en lejr med 2 madpakker. Sådan 

lød en invitation: 

Kære førerkammerat! 

Vor fører- og assistent weekend førstkommende Lørdag-

søndag bliver i de gule spejderes hytte i Kobæk. Vi starter kl. 

16.30 fra ”K” (cykle) medbringende Diverse ting fra tallerkener 

og krus til toiletsager! Samt endvidere: madpakke til lørdag 

aften, brød til theen (kaffen), brød til søndag morgen samt kr. 

1,50 –  og selvfølgelig reglementeret! Og så kan vi glæde os 

over, at Margrethe Bøytler kommer med! På gensyn! 

Hjertelig spejderhilsen  

Klis 

  I 1955 var der følgende patruljer: Bogfinkerne, Stjernerne, 

Ræveungerne, Mågerne og Gløderne. 

 Når ”unge hjem” havde møde, var de store spejderpiger 

barnepiger. ”Unge hjem” havde møde en gang om måneden. 

 Til tropsmøderne havde man ofte en person udefra til at 

komme og fortælle om et eller andet, de havde oplevet. Det 

kunne være en missionær, der havde været ude eller én, der 



kom og fortalte om en udenlandsrejse gerne med lysbilleder. 

Eller det var én, der kunne fortælle historier. 

I 60erne: I 1964 var der så mange piger i troppen , at den blev delt i 2. 

Slagelse havde nu både en 1. trop og en 2. trop. Møderne 

holdt man stadig i Telefonhuset og de deltes om det. De første 

år holdt de også sommerlejr sammen. De holdt stadig en årlig 

spejderfest alle sammen. Der var 1 flok. De smutter, som 

skulle rykke op til spejderne, blev fordelt i de 2 troppe. 

 I 1966 holdt vi grundstensnedlæggelse til vores eget 

spejderhus. Vi lejede en grund af kommunen og Y-mens klub 

stod for byggeriet sammen med spejderforældre og venner. 

Grunden lå på Herluf Torllesvej. Det var bare det ved det, at 

der var 2 veje med det navn. Fanen, som naturligvis skulle 

være med ved denne festdag, stod på den forkerte Herluf 

Trollesvej. Senere blev vejnavnet ændret til Willemoesvej. 

 I 1966 lavede vi en seniortrop med navnet 3. trop. Det var for 

piger 14-18 år. Enheden kørte frem til 1971. Blandt andet 

deltog troppen på landslejren i 1967 sammen med seniorerne 

fra Korsør. Seniorerne tilbød også at passe børn i kirketiden. 

 Også i 1966 startede de grønne spejderes tambourkorps. Som 

navnet siger, var det både grønne piger og grønne drenge. 

Tambourkorpset øvede en gang om ugen. Vi havde trommer, 

fløjter, horn, stortromme og tambourstav. Vi var ikke så 

mange, men kvaliteten var god. Vi var med på flere stævner og 

arrangerede også et stævne i Slagelse. I 1979 lukkede 

tambourkorpset, da vi havde ikke råd til at købe nye 

instrumenter. 

 Kløverbo blev navnet på vores spejderhus. I efteråret 1968 

kunne vi endelig indvie vores dejlige spejderhus. Det var dejligt 

at komme til mere plads. 1. trop var igen blevet mange og blev 

delt i 1. og 4. trop. Hver enhed fik en ugedag hver i 

spejderhuset: Grønsmutterne fik mandag eftermiddag og 

senioerne mandag aften, 4. trop tirsdag, 2. trop onsdag og 1. 

trop torsdag. Spejderhuset var så stort, at der kunne være 

mere end 1 patrulje ad gangen. Men patruljerne skulle så enes 

om, hvad der skulle udsmykkes med. Trop/flok-rådet bestemte 

også, at der skulle være en voksen til stede i huset til alle 

møder. 

70’erne Nytårsparaden havde vi sløjfet. Alle korps blev enige om at 

finde på noget andet. Derfor holdet vi nogle år UNI-aktivitet. 

Det blev holdt om efteråret og første gang omkring 

Frederikshøj. Efterfølgende har det været afholdt flere steder i 

byen. 

 På landslejren i 1972 (Horsens) havde vi norske spejdere med. 

Det er altid en stor oplevelse at møde spejdere fra andre 

lande. Vi havde blandt andet skrevet, at det godt kunne regne i 

Danmark. På lejeren var vejret rigtig varmt og solrigt og de 

spurgte om, hvornår det regnede i Danmark, som der havde 

været skrevet. Da regnen kom, stillede alle de norske spejdere 

i olieregnsæt (bukser og jakke), mens de danske piger stillede i 

platikregnfrakker, som ikke er så gode at arbejde i. Måske lidt 

flovt, men vi lærte af det og ønskede os så også ordentlig 

regntøj. 

 I slutningen af 70’erne var Slagelse by vokset meget og i 1979 

startede vi 2. flok op i Østbyen. De fik lov at holde deres møder 

på Søndermarkskolen. Senere fik spejderne lov til at holde 



deres møder i kælderen under den tidligere forstanderbolig til 

plejehjemmet ”Skovvang” på hjørnet af Grønningen og 

Byskovvej. 

80’erne Allerede i 1980 fik vi en trop i Østbyen, nemlig 2. trop. Ønsket 

om eget spejderhus meldte sig hurtigt. Pladsen i kælderen var 

ikke stor og der var ikke køkken eller toilet. Spejderne havde 

en spand i et hjørne, som de efter mødet tømte ovenpå. Midt i 

80’erne fik vi så den gamle lederbygning fra Bildsølejren. Efter 

nogle år på lager, fik vi lov at opføre den på marken ved siden 

af plejehjemmet Skovvang. Vi måtte ikke kloakere, altså ikke 

noget vand eller toilet og ikke noget afløb. Vi beholdt 

kælderen, hvor der i mellemtiden var lavet et lille toilet. Men 

en dejlig hytte blev det. 

 I 1981 deltog vi sammen med de andre korps som P-vagt til 

Landsstævnet. Det var en sjov opgave, men ikke så 

indbringede, som vi havde fået sat i udsigt. 

 Midt i firserne havde vi sommerferieaktiviteter for 

kommunens børn.Vi inviterede alle piger til at komme og være 

spejder for en dag. Desværre var der ikke så mange, der 

ønsekde at prøve det. Der kom kun under 10, så det stod ikke 

mål med, hvor mange vi var til at arrangere det. Så det eddede 

ud lige så langsomt. 

 I 1986 havde vi førermangel. Der var ingen til at overtage 1. 

trop, så man enedes om at lukke troppen og overføre pigerne 

til 2. og 4. trop. 

 I 1987 havde vi igen besøg fra udlandet på voers landslejr. 

Denne gang kom der 13 piger fra Schweiz. Igen var det en stor 

oplevelse. Uheldet ville bare, at lejren lå i Rold skov og det blev 

et forfærdeligt uvejr. Det regnede så meget – 140mm på 3 

døgn – , så dele af lejren blev oversvømmet. Vores 

teltunderlag forblev ude i skoven, da de ikke kom med hjem i 

forvirringen. Schweizerne havde ikke almindelige 

liggeunderlag, men en tynd skumgummimadras. De suger jo 

godt med vand til sig. Vi var evakueret 2 nætter til en skole; 

også en sjov oplevelse. Vores gæster fra Schweiz blev på 

skolen resten af lejren. Vi er vandt til at grave diamantrender, 

når det regner, så det gjorde vi også denne gang. Men 

schweizerne gravede dem ved indgangen til teltene og da 

vores piger så det, gik de også i gang med det, for de 

undelandske piger var store seniorspejdere, så vores må piger 

så jo op til dem og gjorde alt, hvad de gjorde. 

 Midt i firserne havde vi store fælles loppemarkeder med alle 

spejderkorps og Sct. Georgs gilderne. Et kæmpe arbejde men 

også nogle sjove timer sammen med de andre ledere, som vi 

lærte godt at kende. 

 Vi deltog også i en Kulturdag på Nytorv. Her deltog mange 

forskellige foreninger. Vi deltog også flere gange i fritidsmesse 

i Antvorskovhallen (igen sammen med de andre spejderkorps), 

men det var som om vi udstillede for hinanden. Der kom ikke 

så mange mennesker og derfor ebbede også det ud. 

 I 1988 var det igen galt med ledermangle. Denne gang var det 

4. trop, som lukkede. Pigerne fortsatte i 2. trop. 

90’erne I 1990 genindførte korpset spejderdyst. Hver division måtte 

sende 1 patrulje. 10. Sj. division holdt først en konkurrence og 

det blev en Slagelse patrulje, der vandt og fik lov at tage til 



spejderdyst i pinsen 1990. De var så dygtige, at de vandt 

dysten. Det var utrolig flot. 

 Samme år havde troppen bestemt, at de ville deltage på 

landslejr i Norge. Det blev en sjov, god og våd lejr. Men 

daskerne havde jo prøvet det 3 år tidligere på vores egen 

landslejr, så det klarede de flot. Troppen fik nogle venner 

deroppe, som deltog i vlres landslejr i 1992. Begge lande havde 

stor glæde af venskabet. De norske spejdere brugte at lufte 

deres soveposer uden på teltene (de havde lånt tlete af os). 

Det var vi ikke så glade for, da teltstængerne ikke kunne holde 

til det, så vi sagde, at i Danmark betød det at man havde tisset 

i posen, når vi tørrede den der. Så kom alle poserne ned på 

jorden. 

Året efter tog vores seniorer på overlevelsestur i Nordnorge 

med de norske seniorspejdere. Det var en stor oplevelse for 

dem, der var med: kanotur, vandretur, ud og se solen gå ned 

og op med det samme.... 

 I 1993 uddelte Slagelse Kommune for første gang årets 

Lederpris til en spejderleder. Det var en grøn pigespejder,  der 

fik den første gang (Gitte Friis). Senere har Susanne Larsen og 

Vita Friis også fået den. 

 I mange år var jule-goodturn blevet til, at vi var ude og synge 

Lucia. Mange år var vi ude 10-12 gange. Pigerne ville gerne ud 

og synge og der var mange, der gerne ville høre os. Nu er vi 

kun ude 4-5 gange. 

2000’erne Slagelse Festuge blev indstiftet. VI og de andre spejderkorps 

har deltaget hvert år med forskellige løb. Harry Potter har 

været det, som var det mest populære, men vi har også haft 

skattejagt, Ringenes Herre og spejderløb. 

 I 2003 er der ikke ret mange spejdere tilbage i Øst-gruppen, så 

den blev sammenlagt med Vest. Hytten blev flyttet til 

Skoleskoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



År 1.flok 2.flok 1.trop 2.trop 3.trop 4.trop Øst Vest 

1929   Mathilde      

1930   Mathilde      

1931   Mathilde      

1932   Mathilde      

1933   Margit      

1934 Zoff  Margit      

1935 Zoff  Margit      

1936 Sofie  Zoff      

1937 Sofie  Zoff      

1938 Sofie  Zoff      

1939 Sofie  Hansigne      

1940   Napoleon      

1941 Elise  Napoleon      

1942   Inger      

1943   Klis      

1944   Klis      

1945   Klis      

1946   Klis      

1947   Klis      

1948   Klis      

1949 Grethe  Klis      

1950 Grethe  Klis      

1951   Klis      

1952 Astrid  Klis      

1953   Klis      

1954 Tove  Klis      

1955   Klis      

1956   Klis      

1957   Tove      

1958   Tove      

1959   Tove      

1960 Ruth  Ruth      

1961 Ruth  Ruth      

1962 Ruth  Ruth      

1963 Ruth  Ruth      

1964 Ruth  Ruth Birte     

1965 Ruth  Ruth Tove     

1966 Ruth  Ruth Tove     

1967 Ruth  Inge Tove Vita    

1968 Ruth   Tex Tove Vita Annelise   

1969 Ruth  Tex Bente Vita Annelise   

1970 Ruth  Tex Annelise Vita Sussi   

1971 Ruth  Tex Vita  Annelise   

1972 Ruth  Tex Vita  Sussi   

1973 Hanne  Tex Vita  Britta   

År 1.flok 2.flok 1.trop 2.trop 3.trop 4.trop Øst Vest 

1974 Hanne Dorte Tex Vita  Britta   

1975 Hanne  Tex Vita  Britta   

1976 Hanne  Tex Vita  Britta   

1977 Gerda  Tex Vita  Britta   

1978 Gerda  Pingo Vita  Britta   

1979 Gerda Kirsten Pingo Vita  Britta   

1980 Gerda Kirsten Hanne Vita Marianne Britta   

1981 Gerda Kirsten Hanne Vita Marianne Britta   

1982 Gerda Kirsten Hanne Vita Marianne Britta   

1983 Gerda Kirsten Hanne Vita Marianne Britta   

1984 Gerda Kirsten Hanne Vita Marianne Britta   

1985 Gerda Kirsten Susanne Vita Marianne Britta   

1986 Gerda Kirsten  Vita Marianne Britta   

1987 Gerda Kirsten  Vita Marianne Britta   

1988 Gerda Kirsten  Vita Marianne    

1989 Gerda Kirsten  Vita Marianne    

1990 Gerda Tina  Vita Pernille    

1991 Gerda Tina  Gitte Anette    

1992 Susanne Tina  Gitte Anette    

1993 Susanne   Gitte Øst  Anette Gitte 

1994 Susanne Lotte  Gitte Øst  Anette Gitte 

1995 Susanne Lotte  Bimmer Marianne  Anette Gitte 

1996 Dorte Lotte  Bimmer Marianne  Anette Gitte 

1997 Susanne Lotte  Bimmer Marianne  Ulla Gitte 

1998 Susanne Lotte  Bimmer Marianne   Gitte 

1999 Susanne Søs  Momo Marianne  Gerda Gitte 

2000 Susanne Marianne  Stine Maria  Gerda Bimmer 

2001 Susanne Marianne  Stine   Gerda Bimmer 

2002 Susanne Marianne  Stine   Gerda Bimmer 

2003 Susanne   Stine    Bimmer 

2004 Susanne   Stine    Bimmer 

 

Her er listet ledernavnene igennem tiderne.  

Her er huller, som vi ikke har kunnet opspore. 


