H1
TROLDHØJS HISTORIE
Hytten har fået navnet TROLDHØJ, efter en stenhøj som ligger til højre i skoven, når vi kører ad
vejen ned til hytten.
TROLDHØJ er et nedlagt husmandssted, som Det Danske Pigespejderkorps købte i 1960.
Ved sammenlægningen af de to korps i 1973, blev en del hytter til salg, og i 1976 købte Dybbøl
Division, under Det Danske Spejderkorps, TROLDHØJ.
Efter en gennemgribende restaurering, åbnedes i 1978 også for udlejning til børnehaver, skoler,
læreanstalter o. lign.
I 1999 kunne Troldhøj igen åbne for lejemål, efter ca. ½ års lukning, hvor der blev bygget nyt
køkken.
Efter køkkenet var turen kommet til toiletter og bad. I januar 2006 kunne de nye faciliteter tages i
brug.
I 2017 købte Troldhøj varmepumper, som et fornuftigt alternativ til vores gamle el-radiator og elgulvvarme. Det betyder bl.a. at vi kan holde en fornuftig temperatur, også om vinteren, til en
fornuftig pris.
Det er spejdere der ejer TROLDHØJ, og det vil sige at den plejes og vedligeholdes af frivillige
ulønnede personer, som bruger en stor del af deres fritid herude.
Derfor beder vi vore lejere hjælpe os med at bevare TROLDHØJ, ved at bruge Hytten og de
udendørs arealer med nænsomhed.
Se TROLDHØJ´s egen hjemmeside, på adressen: www.troldhoj.dk
Se også DYBBØL DIVISION´s hjemmeside, på adressen: www.dybboeldivision.dk

VELKOMMEN TIL TROLDHØJ

H2
TROLDHØJ HYTTE INFORMATION
TROLDHØJ HYTTE & LEJRPLADSER består af HYTTEN, 5 LEJRPLADSER og BOSTEDHOVED
LEJRPLADS.
Disse 7 enheder udlejes hver for sig. Lejerne må kun benytte den/de lejede enheder, der fremgår
af lejekontrakten.
Udover disse 7 enheder er der:
ÆBLEHAVEN som er forbeholdt lejeren af HYTTEN.
FÆLLESAREALET som er forbeholdt samtlige lejere af LEJRPLADSERNE.
GÅRDSPLADSEN foran HYTTEN som er forbeholdt lejeren af HYTTEN.
P-PLADSEN må benyttes af samtlige lejere.
Se SKITSE OVER TROLDHØJ.
TROLDHØJ HYTTE INFORMATION indeholder et væld af facts, der kan blive nødvendige og
gavnlige for bedre at kunne planlægge et ophold på Troldhøj eller for at kunne indhente eksakt
viden mens du er der.
TROLDHØJ INFORMATION indeholder følgende:
1 Troldhøj`s historie.
2 Troldhøj Hytte Information.
3 Navn- og adresseliste.
4 Praktiske forhold (ordensreglement).
5 Faciliteter.
6 Færdsel i skoven.
7 Fjordmose engene.
8 Bestilling og betaling.
9 Troldhøjudvalget.
10 Naturoplevelser.
Klik ind på: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/noerreskoven-als/
og få et overblik over de fantastiske naturoplevelser i Nørreskoven, rundt om Troldhøj.
Læs venligst TROLDHØJ HYTTE INFORMATION grundigt igennem, dette vil spare dig for en del
ærgrelser, under dit ophold.

H3
NAVN- OG ADRESSELISTE
ADRESSE

Troldhøj, Troldhøjvej 1, Østerholm, 6430 Nordborg.

LÆGE

Lægehuset. Telefon: 7445 8342.
Mosevej 3 Guderup, 6430 Nordborg.
På hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00

LÆGEVAGTEN

Telefon: 7011 0707.

BUSFORBINDELSER

Sønderborg Rutebilstation. Telefon: 7442 2625.
Jernbanegade 1, 6400 Sønderborg.

TOGFORBINDELSER

Sønderborg Station. Telefon: 7013 1415
Dybbølgade 2-4, 6400 Sønderborg.

BUS TIL UDFLUGTER

G. F. Busser. Telefon: 7445 9545.
Stevning Gade 15A, Stevning, 6430 Nordborg.

TURIST-INFORMATION

Sønderborg Turistbureau. Telefon: 7442 3555.
Perlegade 50, 6400 Sønderborg.

HANDLENDE

Super Brugsen i Guderup. Telefon: 7315 1010.
Østergade 4, Guderup, 6430 Nordborg.
Brugsen udbringer varer efter aftale.
Super Brugsen i Fynshav. Telefon: 7447 4114
Toftevej 2, Fynshav, 6440 Augustenborg.
REMA 1000 i Guderup. Telefon: 7449 1355
Søndergade 22, Guderup, 6430 Nordborg

NATURSTYRELSEN

Naturstyrelsen Sønderjylland.
Felstedvej 14, 6300 Gråsten
Åbningstider mandag-torsdag 8.30-16.00 fredag 8.30-15.00
Telefon: 7465 1464

BRÆNDE

Til bål og pejs, kan købes hos:
Dan Kjeldsen Tlf. 27 90 03 85
Kan kontaktes mandag til fredag kl. 8 – 15.
Pris: 600,- kr. / m³ inkl. levering.
Leveringstid: ca. 1 uge.

H4
PRAKTISKE FORHOLD
NØGLER OG EL-AFLÆSNING
Information om nøgler og el-aflæsning, sendes til lejeren nogle dage før lejemålets start, via mail.
BILKØRSEL OG PARKERING
Bilkørsel til og fra Troldhøj skal begrænses til det mindst mulige. Kun Troldhøjvej må benyttes,
samt parkeringspladsen ved Troldhøj.
DER MÅ IKKE KØRES PÅ PLADSERNE.
BRAND
Bemærk de forhold der er gældende for brandsikring af Hytten. Læs det røde opslag i hallen ved
køkkendøren.
ORDENSREGLEMENT
Ordensregler og praktiske oplysninger er opsat i huset, hvor der er behov for dem.
MEDBRING
Sovepose, sengetøj. Fodtøj til indendørs brug.
Toiletpapir. Køkkenaffaldsposer på 60 l.
Karklude. Viskestykker.
Opvaskemidler til håndopvask (til maskine er tilstede)
Brun sæbe til gulvvask.
Toilet rengøringsmiddel.
Førstehjælpskasse.
Evt. brænde til bål og/eller pejs. BRÆNDE MÅ IKKE SANKES I SKOVEN!
BADNING
Havvandet er godt men pas på, det bliver hurtigt dybt. Ved ophold på havet, anbefales brug af
redningsvest.
VIS HENSYN
Vi beder jer vise hensyn til andre i området.
I TIDSRUMMET FRA KL. 23.00 TIL KL. 07.00, SKAL DER VÆRE NATTERO.
DET ER FORBUDT AT FÆRDES PÅ INDHEGNEDE AREALER.
ANVISNINGER
Troldhøjudvalgets skriftlige og mundtlige anvisninger skal følges.
Overtrædelse af disse anvisninger, kan medføre bortvisning, uden varsel. I tilfælde af bortvisning,
ydes ingen form for erstatning.
PROBLEMER
Skulle der opstå problemer vedrørende lejemålet, der ikke kan løses på stedet, så kontakt straks
en fra forretningsudvalget (se listen: Troldhøjudvalget, side H9).

H5-1
FACILITETER
KØKKEN
er udstyret med opvaskemaskine, kogebord med 4 store kogeplader og 2 varmeplader, stor
varmlufts ovn, stort køleskab og stor dybfryser, stor kaffemaskine, samt diverse potter, pander og
service til 60 personer.
BAD-TOILETTER
Kønsopdelt, med 2 brusere, 3 toiletter, og 1 vaske rende med 3 haner, på hver.
1 handicaptoilet med håndvask, toilet og bruser.
BEMÆRK at handicaptoilettet også kan være åben for lejere på Lejrpladserne.
VARMT VAND
fås fra en el-vandvarmer. Hvis der bruges meget varmt vand, kan vandvarmeren tømmes og der
er ikke andet at gøre end at vente til vandet igen bliver varmt.
PEJS
Pejsebrænde medbringes. BRÆNDE MÅ IKKE SANKES I SKOVEN!
Aske fra pejsen afleveres på bål stedet i Æblehaven.
BELYSNING OG SIKRINGSTAVLER
Der er 220 volt overalt. Sikringstavler er opsat i laden, hallen og køkkenet.
AFFALD
Affald henlægges i containerne i containergården.
LEJRARBEJDSTRÆ
Hvis du ønsker at lave lejrarbejde, kan du låne rafter og skaller, mod at sætte dem på plads igen
efter brug.
MÅ IKKE BRUGES TIL BÅL.
OPVARMNING
Der er el-radiatorer i nogle rum og varmepumper i andre.
El-radiatorerne styres af lejer, varmepumperne styres af Udlejer.
Se listen Troldhøj udvalget side H9.
Husk at slukke for el-radiatorerne inden afrejse! Sluk IKKE for varmepumperne.
SOVESAL 1 & 2
har plads til 56 personer på madrasser, på gulvet.
MADRASSERNE MÅ IKKE BRUGES UDENDØRS.
LEDERVÆRELSER
Der er 2 lederværelser, med hver 3 enkeltsenge og 1 køjeseng.
FLAG
Flaget ligger i skrivepulten i pejsestuen. Bliver det vådt, skal det hænges til tørre.
TAVLE
I spisestuen er der en stor væg tavle. Medbring selv kridt.

H5-2
BÅL
Der er fast bålplads i æblehaven. Der må ikke laves nye bålpladser.
Brænde medbringes, BRÆNDE MÅ IKKE SANKES I SKOVEN!
HIKE
Vi har lavet en række forslag til HIKE-ture. Turene har forskellig længde og du finder sikkert en du
kan bruge. Henvend dig til Udlejer hvis du vil vide mere.
Se adresselisten, side H9.

H6-1
FÆRDSEL I SKOVEN
VÆRN OM SKOVEN
Vi er mange, der bruger skoven, omkring Troldhøj
til at gå i
til at lege i
til at løbe i
til at opdage i
til spejderaktiviteter
og hver af disse ting har et sæt regler, som sigter mod at bevare naturen.
Kender du ikke reglerne - så klik ind på:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/
FÆRDEN I SKOVEN
Hvor må jeg færdes?
Se mere på:
http://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/
Ønsker du at lave aktiviteter i skoven, skal du være opmærksom på at nogle kræver tilladelse fra
Naturstyrelsen.
Læs mere på:
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/aktiviteter-der-kraever-tilladelse/
Fra Naturstyrelsens hjemmeside har vi hentet følgende tekst:
Hjælp til arrangementer
Hvis du ønsker hjælp til dit arrangement, er det en god idé at kontakte Naturstyrelsens lokalenhed
mindst 1 måned før arrangementet. Vi kan dog ikke på forhånd love, at vi altid kan hjælpe til.
Selv om din aktivitet ikke kræver tilladelse, kan andre have fået tilladelse til aktiviteter, som ikke er
forenelige med dit. Derfor kan det være en god idé, at kontakte Naturstyrelsens lokalenhed først
eller tjekke på Book i naturen
Har du brug for hjælp, kan du altid kontakt:
Naturstyrelsen
Felstedvej 14
6300 Gråsten.
Åbningstider mandag-torsdag 8.30-16.00 fredag 8.30-15.00
Telefon: 7465 1464
POSTMARKERINGER, MELDINGER O.L.
Afmærkning, opsætning af poster m.v. kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Alle poster skal være
afmærkede med tydelige kontaktoplysninger. For orienteringsløb indenfor aftalen mellem Dansk
Orienterings - Forbund og Naturstyrelsen skal følge aftalens regler.
Undtagelse: Hvis du anvender materiale, som forekommer naturligt på stedet eller naturligt

forsvinder i løbet af få dage, så skal du ikke have tilladelse. Materialet må kun bestå af materialer,
som nedbrydes let (f.eks. karton og sejlgarn). Du må ikke bruge søm, plaststrimler, metal, maling
o. lign. Posterne mv. skal dog være tydeligt mærkede med arrangørens navn (f.eks. organisation
og afdeling) samt dato for arrangementet.
Naturstyrelsens medarbejdere har ret til når som helst at fjerne poster, der ikke er afmærkede.

H6-2
DET ER FORBUDT
- at fjerne eller beskadige skovens træer, buske og brænde eller fjerne disses numre.
- at tænde bål i skoven, uden tilladelse fra Naturstyrelsen.
- at henkaste, anbringe eller nedgrave affald i skoven eller på anden måde forurene denne.
- at medtage løse hunde i skoven.
- at opslå telte eller på anden måde bygge noget i skoven.
NATURSKOV
I Nørreskoven er i alt godt 40 ha i 1994 udpeget til "urørt naturskov", dvs. at arealerne, efter en
kortere overgangsperiode, skal overlades til helt at passe sig selv.
Arealerne danner en næsten sammenhængende bræmme langs kysten i en bredde, der efter
bevoksningsforholdene varierer fra 20 m. til et par hundrede meter.
Med tiden vil denne bræmme udvikle sig til en slags urskov med døde, væltede træer og et
interessant liv af de mange plante-, svampe-, dyr - og fuglearter, der er afhængige netop af døde
træer og uforstyrrede forhold.
Det er tilladt at færdes i disse naturskovarealer - men gå forsigtigt, og brændesankning m.v. er
FORBUDT.
FUGLEOMRÅDET BOSTED MAJ OG TROLDSMOSE
I 1994 er et område på ca. 10 ha skov og tilstødende ca. 10 ha eng blevet mere eller mindre
oversvømmet.
Det er sket for at få et rigere og anderledes plante- og fugleliv, og især fuglene har allerede
indfundet sig i stort tal.
Fuglene har brug for fred, så lad være med at gå ind i området. Det meste kan meget bedre
iagttages fra strandvolden eller fra de tørre bevoksninger inde i skoven.
VOLDEN
omkring skoven er ingen "almindelig jordvold" men et stykke skovkulturhistorie, der går mange
hundrede år tilbage, til den tid, hvor forstvæsenet gravede grøfter omkring skovene. Jorden der
blev gravet op blev den nuværende vold. Grøfterne er føget til da man gik over til andre
afvandingsformer, men "grøftens" bredde (1,5 m.) tilhører skovvæsenet.

H7
FJORDMOSEENGENE
Landskabet er formet af den sidste istid. Der er aflejret sten, sand og ler på de højtliggende
arealer, indimellem har der været søer og moser samt fjordsystemer.
Det nuværende engareal har været en ret stor sø, hvor der gennem tusinder af år er sket en
aflejring af blade, plantestængler, grene med videre. Efterhånden er der fyldt op til det nuværende
niveau, og vegetationen har skiftet fra rør skov til sumpskov og senere til græsvegetation, som i de
seneste århundreder har brugt til afgræsning og høslæt.
Vandhullerne, som findes i området, er gamle tørvegrave, hvor man især under 2. verdenskrig
foretog opgravning af tørvemasse til brændselsformål.
Afgræsning med kreaturer, heste eller får er nødvendig for at bevare det nuværende udseende.
Uden græsning ville arealet blive uigennemtrængeligt krat i løbet af få år.
Omkring 1990 blev der foretaget naturpleje og hegnssætning for at bevare afgræsningen og
dermed bevare det dyreliv, fugleliv og planteliv, som hører til sådanne arealer.
Lodsejerne beder jer hermed om ved jeres færden at vise hensyn til husdyrene, hegnene og det
ville liv, så det også i fremtiden vil være et dejligt område at se på.
Husdyrene er normalt ikke farlige, men lad være med at gå ind i indhegningerne, da skræmte dyr
kan udgøre en risiko, både for sig selv og for mennesker.
Derfor gå aldrig ind i indhegningerne og foretag aldrig fodring af husdyrene. For øvrigt siger loven,
at indhegnede arealer ikke må betrædes.

Velkommen i Fjordmosen

Lodsejerne.

H8
BESTILLING OG BETALING
BESTILLING
Klik ind på vores hjemmeside: www.troldhoj.dk / Udlejning / Online Booking.
Udfyld samtlige punkter i skemaet og du ser straks om den ønskede periode er ledig. Afmærk
"Accepter Betingelse" efter du har læst og accepteret betingelserne. Klik på "Send booking". Efter
godkendelse af lejemålet sendes lejekontrakt og faktura på depositum, til lejeren.
Information om nøgler, el-aflæsning, og Lejemåls - skema, sendes til lejeren nogle dage før
lejemålets start, via mail.
BEMÆRK-VIGTIG!!!
Såfremt indbetaling af depositum, ikke har fundet sted senest den på fakturaen anførte dato,
sendes en rykker med oplysning om, at såfremt betaling ikke er indgået inden 14 dage, vil
kontrakten blive annulleret og vi tillader os at udleje til andre.
BETALING
Straks efter lejemålets afslutning, sendes det udfyldte Lejemåls - skema retur.
Herefter fremsendes faktura, omfattende leje, elforbrug, mm. modregnet det indbetalte depositum.
AFBESTILLING/ÆNDRING AF LEJEMÅL
Afbestillingen og ændringen skal være skriftlig, via mail, til Udlejer.
Ved afbestilling senere end 1 måned (dog 2 måneder i perioden 1. maj - 30. august) før lejemålet,
medfører tab af depositum.
Ved ændring senere end 1 måned (dog 2 måneder i perioden 1. maj - 30. august) før lejemålet,
opkræves et gebyr på 200 kr.
Ved tilbagebetaling af depositum opkræves et gebyr på 200 kr.
VARIGHED AF LEJEMÅLET
Lejeperioden er fra kl. 12.00 til kl. 12.00, søndag dog til kl. 18.00.

H9
TROLDHØJUDVALGET
Troldhøj ejes af Dybbøl Division, Det Danske Spejderkorps, og administreres af Troldhøj-udvalget.
Udvalget har til opgave at administrere, bevare og udbygge Troldhøj i takt med de stillede krav.
De med #, udgør forretningsudvalget, som varetager den daglige administration af Troldhøj.
Formand.
# Poul Søndergaard
Galgebjerg 1, Mommark
6470 Sydals
Tlf. 7440 7040 / 2829 7087
E-mail: poulps1@gmail.com

Kassemester.
# Per Kongebro
Agerglimt 43
6340 Kruså
Tlf. 5150 5650
E-mail: kassemester@troldhoj.dk

Udlejer.
# Michael Topp
Sprogøvej 1, Kirkeby
6430 Nordborg
Tlf.: 3216 7174 / 2061 5146
E-mail.: michael@mstopp.dk

Lejrinspektør.
# Martin Hansen
Tingholm 13A, Guderup
6430 Nordborg
Tlf. 7445 8006 / 2041 2306
E- mail. mehajyde@gmail.com

Serviceansvarlig.
# Søren Q. Christensen
Helved 24
6440 Augustenborg
Tlf. 2798 1551
E-mail: SQC@live.dk

Lejrinspektør.

Lejrinspektør.
# Magnus Samsted
Jeppesdam 42 Guderup
6430 Nordborg
Tlf. 30 74 24 58

Lederrepræsentant.
Tina Ensted
Møllegade 13
6310 Broager
Tlf. 61 38 99 12
E-mail: tina_ensted@yahoo.dk

Gildekontakten v.
Pia W. Born
Tjørning 144 Havnbjerg
6430 Nordborg
Tlf. 2896 1146
E-mail: piaborn@hotmail.com

Lederrepræsentant.
Karin Friis Hansen
Ulkebøldam 7 B st.tv.
6400 Sønderborg
Tlf. 26 28 73 71
E-mail: hansen.friis@pc.dk

Webmaster.
Per Kongebro
Agerglimt 43
6340 Kruså
Tlf. 5150 5650
E-mail: kassemester@troldhoj.dk

Divisionschef.
Morden Hansen
Skeldekobbel 33 Skelde
6310 Broager.
Tlf. 2152 9414
E-mail: mordenhansen@bbsyd.dk

Varmepumper.
# Michael Topp tlf. 2061 5146 Gerne SMS

