
Det sejler for seniorerne – flere seniorspejdere på vandet 

 

Ansøger: Thurøbund Spejdercenter 

 

Baggrund og ideen 

 

På Thurøbund Spejdercenter har vi stærke og gode vand- og sejladsaktiviteter. År 

efter år får vi dog at vide i vores evalueringer, at der primært er aktiviteter for de 

yngre spejdere. Fra troppen og op er der plads til forbedringer.  

Vores netværk gennem SØA gentagende gange påpeget et manglende fokus på 

udvikling af sejladsaktiviteter, til udvikling og fastholdelse af de ældre spejdere. 

Desuden har vi de senere år været engageret i at planlægge og afholde poster med 

vand-aktiviteter som en del af adventurespejd. Her oplever vi også et behov for 

udvikling.  

 

Derfor holder vi i år en seniorlejr i uge 29 med fokus på at udforske hvordan man 

laver fede, udviklende og attraktive seniorspejd-aktiviteter i forbindelse med vandet.  

Bag lejren står et stærkt team, der er både sejladskyndige, og vi er så heldige, at 

der er et stort personoverlap med engagerede i Contra (der om nogen ved hvordan 

man skruer noget sammen til seniorspejdere).  

 

Det umiddelbare program indeholder: 

• Byggeri på vandet – vi har alle bygget rafter på land, og en tømmerflåde. 

Men hvad kan byggeri på vandet ellers være? Flydende lejrbål? Flydende 

hængekøjer? (Vi snakker ikke blivende bygninger, men tænk ”en spejderlejr 

på vand”)  

• Sejlads 2.0   - glem kanoturen! At sejle for sejl er en friluftsoplevelse, de 

færreste har mulighed for hjemme i grupperne. Kan vi løfte den til mere en 

”bare transport fra a til b”?  

• Optimistringridning   - kræver samarbejde, behændighed og ikke mindst at 

man mestrer nogen grad af sejladsfærdigheder.  

Fordi vi ønsker, at de deltagende seniorspejdere i høj grad er engagerede og 

medskabende har vi bevidst ikke lavet for snævre rammer for lejren. Det er tænkt 

som et ”senior-eksperimentarium”. Vi stiller rammer og ekspertise til rådighed, og er 

åbne for at der bliver udviklet nogle helt nye senioraktiviteter – af, med og for 

seniorer.  

Målgruppe 



Alle senior spejdere i DDS (eller andre korps for så vidt) er velkomne til at deltage 

på seniorlejren, der samtidig fungerer som en forlejr til SL17. Pt. er der 

interessetilkendegivelser fra ca. 100 seniorer om at deltage. Realistisk forventet 

antal mellem 40 og 50.  

De afledte effekter af projektet forventer vi vil ramme såvel søspejdergrupper som 

landgrupper med klaner, der ønsker at prøve kræfter med vandaktiviteter anno 

2017.  

Ideen i udviklingsplanen 

Vi ser at idéen passer i udviklingsplanens områder om primært Friluftsliv og Børn 

leder børn – unge leder unge.  

Friluftsliv 

Vi vil undersøge hvordan havet/vand kan bruges som ramme for inspirerende 

senioraktiviteter, der giver ellers garvede friluftsmennesker helt nye oplevelser.   

Det vil være fantastisk at udbygge adventure-elementet i forbindelse med 

vandaktiviteter. Noget, vi oplever, der er brug for. Derudover er vandet beroligende 

og meditativt for mange – kan det tænkes ind i nye sammenhænge og aktiviteter? 

Nye vand- og sejladsaktiviteter skal give seniorspejderne mod på at dyrke denne 

form for friluftsliv mere når de kommer hjem. F.eks. tage på togt med Ran (eller 

andre både), opsøge lokale søspejdergrupper for fælles aktiviteter med dem. 

Desuden er det oplagt at erfaringsudveklse med Ungdommens Ø efterfølgende. 

Børn leder børn – unge leder unge 

Med vandet som ramme er alle i klanen pludselig på ukendt territorie. Vi ønsker at 

udvikle aktiviteter, der kan teste hvordan det kan bruges i klan-udviklingen og i de 

indlejrede reaktionsmønstre hos seniorspejderne.  

I forbindelse med sejlads ser vi hver sommer hvordan patruljer pludselig er nødt til 

at arbejde sammen og kommunikere. Ude i båden er det op til patruljens 

samarbejde, at få det til at fungere. Og det giver nogle synligt styrkede patruljer. 

Det er learning by doing. Vi ønsker at undersøge om dette kan overføres til klaner. 

Om metoden er lige så stærk for de ældste spejdere. Vores tese er, at det er den. 

Men muligvis det vil kræve en udbygning af aktiviteten til ”sejlads 2.0”.   

 

Effekt 



Effekterne af projektet vil være: 

• TSC som spejdercenter får en stærkere portefølje af aktiviteter at tilbyde 

seniorspejdere.  

• De deltagende seniorer får unikke oplevelser med vand- og 

sejladsaktiviteter. 

• Aktiviteterne formidles i korpset til brug og videreudvikling på andre centre, 

ude i grupperne, på løb, Ungdommens Ø, mm.  

• Seniorerne i korpset bliver opmærksomme på sejlads som friluftsliv 

• Grupperne bliver opmærksomme på sejlads som et tilbud til fastholdelse af 

ældre spejdere.  

• Udvikling af nye adventurespejd-vand-aktiviteter til brug i ligaen.  

Hvad skal der til + budget 

For at nå i mål med idéen har vi brug for  

• Deltagende seniorer  

Pt. er der interessetilkendegivelser fra ca. 100 seniorer om at deltage. 

Realistisk forventet antal mellem 40 og 50. 

• Økonomisk støtte  

Uden støtte fra udviklingspuljen vil projektet kun blive gennemført i markant 

mindre målestok. 

• Succesfuld formidling af resultaterne  

Meget gerne en artikel i spejderbladene, på DDS.dk, aktiviteter til databasen, 

mund til mund, sociale medier, KRM, mm.  

Det er lidt kompliceret, at lave et budget for hele lejren som sådan, da den indgår i 

centerets samlede budget. Grundlæggende er det en seniorlejr med 

deltagerbetaling og udgifter til drift af centeret, forplejning, mm. Dette budget er for 

”senior-aktivitets-udviklings-delen” – det, der ligger udover en alm. sommerlejr.  

 

 

 

 

UDGIFTER Total 

Materialer til forberedelse 

- afholdelse af for-møder 

500 kr. 

Materialeudgifter selve lejren  7.500 kr. 

Hytteleje 3.500 kr. 

Formidling efterfølgende (print o.l.)  500 kr. 

Total 12.000 kr.  



 

Det er svært at udspecificere udgifterne til materialer før de deltagende seniorer er 

taget med på råd i forhold til projekterne. Umiddelbart forestiller vi os mest 

forbrugsmaterialer som snor til rebslagning, reb/rafter til byggeprojekt på vandet, 

actionlommekamera til at dække den del af seniorlivet, fremstilling af hængekøje, 

som sagt kun seniorernes fantasi sætter grænser.  

Der er behov for at leje hytterne på centeret for at få det bedst mulige rum til at 

reflektere, samle erfaringerne og dokumentere aktiviteterne. Så de netop ikke blot 

bliver engangsforestillinger, men kan formidles til resten af korpset.  

INDTÆGTER  

TSC bidrag 2.000 kr.  

Udviklingspulje 10.000 kr. 

Total 12.000 kr.  


