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

Kort beskrivelse af ideen/projektet
Vi vil deltage i DDS’ Sov Ude aktivitet den 20. maj 2017. Vi vil invitere alle interessere børn og unge til at
sove ude i naturen, men for at tiltrække de lidt ældre (12-16-årige) vil vi investere i 12-24 hængekøjer,
specielt tilpasset til brug i trætoppene. Vi tror på, at også unge i tropsalderen kan lokkes til at sove ude, især
når der er udfordringer forbundet med dette, som fx at sove 6-8 meter oppe i træerne.
Det bliver Køgespejdernes klatreteam der står for denne del af Sov Ude arrangementet.

Sammenhæng med udviklingsplanen
Friluftsliv er det helt centrale i vores projekt, og dette falder fint ind under DDS’ udviklingsplan.

Projektets mål
Målet er, at mindst 20 ikke-spejder-familier deltager i Sov Ude, herunder mindst fem i tropsalderen – og
målet er også, at mindst 100 spejdere deltager i projektet.

Målgruppe
Vores Sov Ude-projekt er for 3-23-årige, men denne del af projektet (hængekøjerne) er for de 12-16-årige.

Forventet effekt
Vi forventer at kunne tiltrække flere som spejdere, men især håber vi at vise de unges venner, at det bare er
sejt at være spejder! Vi vil gerne have, at Spejder får et (endnu) bedre image, især blandt dem i
tropsalderen.
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Budget
Det samlede budget er:
Udgifter:
28 stk. hængekøjer af mærket New Tribe Treeboet Hideaway (24 elever og 4 inst.)

70.000 kr.

24 stk GriGri 2

21.600 kr.

24 stk Petzl Ascension - højre

14.400 kr.

24 stk Petzl Corax klatresele

14.400 kr.

6 stk Tarp 3x4 meter

3.600 kr.

6 stk statiske reb af 100 meter

11.250 kr.

20 Aluminiumskasser til opbevaring

20.000 kr.

2 mastesejl (8 meter) inkl. stænger og 3 sider a 28.400 kr.

56.800 kr.

Udgifter i alt:

212.050 kr.

Vi søger Udviklingspuljen om 10.000 kr. i støtte til projektet.
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