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Udviklingspuljen - Ansøgning 
Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger til Udviklingspuljen i Det Danske 

Spejderkorps. Se mere om kriterier på http://dds.dk/udviklingspuljen. Ansøgningen sendes 

til pulje@dds.dk.  

 

Ansøger og kontaktperson 

Køgespejderne, Peter Erkmann 

 

Kort beskrivelse af opgaven/indsats/handling 

Vi ønsker at etablere en Netværk for store troppe på Sjælland. 

 

Formål 

Vi oplever, at store troppe har nogle af de samme udfordringer omkring organisering og fastholdelse, men vi 

oplever også, at de forskellige store troppe er succesfulde af forskellige årsager. Én trop er stærke på 

patruljearbejdet og det ser ud til at være en hovedårsag til deres succes, en anden trop har fjeldaktiviteter 

som bærende element etc. 

Vi vil med netværket lade troppene inspirere hinanden med hvad de hver især er rigtig gode til – med det 

formål at gøre det endnu mere attraktivt at være i de store troppe. 

 

Mål 

Vi forventer (1) at de store troppe vokser og (2) at kunne formidle de forskellige ting der skaber succes i en 

trop til andre troppe, så de også kan fastholde og tiltrække spejdere. 

 

Målgruppe 

Alle troppe med mindst 30 spejdere på Sjælland – og på sigt alle troppe i DDS. Vi har pt. tilsagn fra 8 troppe 

til at deltage i det første netværksmøde, hvilket vi oplever som en stor succes . 

 

Forventede effekt 

Vi forventer, at endnu flere spejdere bliver fastholdt i tropsalderen. 

 

Formidling 

Hvis der er nogle af korpset medier der vil bringe historierne, er vi meget interesserede i at formidle dette via 

korpsets medier. Men vi regner også med at samle et skriv efterfølgende, som kan formidles til andre troppe. 

http://dds.dk/udviklingspuljen
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Milepæle / Tidsplan 

Vi har første netværksmøde 9. april, og vil efter denne dag aftale efterfølgende møder. Vi lægger op til 1-2 

netværksmøder årligt. 

 

Evaluering 

Vi vil evaluere efter hvert netværksmøde. 

 

Budget  

Første netværksmøde: 

Foredragsholder (Søren Østergård, ungdomsforsker): 8.000 kr. (momsfrit) 

Deltagermaterialer: 2.000 kr. 

Lokaler og bespisning: 2.000 kr. 

 

Vi søger om tilskud på 10.000 kr. fra udviklingspuljen til at sække foredragsholder samt deltagermaterialer. 

 

 

 


