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Vandkraft – Blåt friluftsliv for børn og unge 

 

Danmarks vilde natur udgøres især af landets lange kystlinje, som strækker sig over 8750 km. Havet og 

kysten er et helt særligt naturområde, som danskerne altid har mestret og dyrket, og i de seneste årtier er 

der opstået mange forskelligartede rekreative muligheder på havet. Især har de voksne taget kajak, stand-

up-paddle, undervandsjagt og kitesurfing til sig, og med udgangspunkt i havet vil Det Danske Spejderkorps 

bidrage til, at også børn og unge får friluftsoplevelser ved havet og langs kysten. 

I takt med at børn og unge opholder sig mindre i naturen, dog med skoven og parken som de foretrukne 

steder, ønsker Det Danske Spejderkorps at bidrage til, at børn og unge udvikles gennem friluftsliv, 

fællesskab og udfordringer på og ved vandet. Potentialet med at endnu flere børn og unge opnår fortrolighed 

med og respekt for havet, ser vi som stort og uudnyttet. Havet, kyster, søer og åer kan være med til at give 

mange børn og unge særlige naturoplevelser, og det ønsker vi at tilvejebringe i dette projekt. Tilbuddet til 

børn og unge om at komme på vandet er ofte begrænset og ikke let tilgængeligt. Gennem udvalgte 

partnerskaber kan vi skabe aktiviteter, der når ud til flere målgrupper. Samtidig vægter vi sikkerhed højt, 

hvilket kommer til udtryk gennem kompetenceløft hos børn, unge og voksne.  

Projektets formål er, at endnu flere børn og unge udvikles gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer 

gennem maritime friluftsoplevelser ved kyst, hav, å og sø, der øger deres fortrolighed med og respekt for 

vandet som friluftselement.  

 

Ide og aktiviteter 

Vi vil udvikle aktiviteter til kyster, havet, søer og åer og udbrede kendskabet til naturoplevelser med vandet 

som det bærende element til flere børn og unge.  

Den typiske søspejder er 10-16 år, og vi ønsker at udvide med både yngre og ældre målgrupper samt række 

ud til børn og unge, som ikke er den typiske bruger af naturoplevelser ved og på vand. Vi vil skabe 

aktiviteter, der kan give yngre børn en fortrolighed med vand og kyst samt udvikle aktiviteter i samarbejde 
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med samarbejdspartnere, som kan give unge på 16+ nye muligheder for at gøre brug af vandet til 

naturoplevelser med vennerne.  

Vi vil udvikle friluftscamps som en metode til at række ud til nye målgrupper samt til at udvikle aktiviteter 

baseret på den enkelte lokalitets natur, ildsjæle og materiel. Et vigtigt element i forbindelse med hver 

friluftscamp går på forankring i deltagernes dagligdag. På friluftscamps udvikles mærker og kurser, som 

børn, unge og voksne kan deltage i for at øge kendskabet til det maritime friluftsliv. Samtidig anvendes 

friluftscamps også til at nå ud til børn og unge, som på en camp får direkte erfaringer og friluftsoplevelser på 

og ved vandet.  

Projektet vil omfatte udvikling af aktiviteter til flere forskellige niveauer af kendskab og erfaring med 

vandaktivitet. Til den mindst erfarne vil vi udvikle aktiviteter, der kan vække nysgerrighed samt skabe tryghed 

ved at opholde sig ved og på vandet. Det kan fx være at skabe øget forståelse af livet langs vandkanten 

både på land og i vand eller blot muligheden for at opleve ro og refleksion langs vandet. Til de mere erfarne 

er der udfoldelsesmuligheder ved at udvikle spejderløb på vandet i samarbejde med fx Dansk Sejlunion og 

Dansk Kano og Kajak Forbund, hvor den enkelte deltager udfordres tilpas og i samarbejde med sit team. Til 

de mest erfarne vil en friluftscamp blive et innovativt center for udvikling af aktiviteter, der kan udfordre 

sejleren såvel som adventureraceren. Det handler om udfordring og overlevelse med respekt for viden, 

erfaring og sikkerhed ved at opholde sig på vandet samtidig med, at fællesskab er kernen for udfoldelsen.  

Havet rummer uforudsigelighed, farlighed og foranderlighed, som med kendskab og viden kan være en 

ramme om såvel den sjælfulde oplevelse som den adrenalinfyldte. Som en vigtig del af projektet vil vi 

introducere kompetence- og færdighedsudvikling til alle, der ønsker at begå sig på og ved vand. Viden om 

havets luner samt kendskab til forebyggelse og i værste fald håndtering af ulykker på og ved vandet vil blive 

udviklet i samarbejde med andre organisationer inden for vandsport og vandaktivitet som fx Dansk Sejlunion 

og Dansk Kano og Kajak Forbund samt Dansk Røde Kors, TrygFonden og lignende aktører inden for 

sikkerhed. Vi vil udvikle et mærke til forskellige niveauer inden for sikkerhed ved og på vandet. Mærket skal 

være tilgængeligt for alle, der har opnået færdigheder inden for forebyggelse og kendskab til håndtering af 

ulykker ved og på vand.  

Vi vil udvikle et mærke for aktiviteter forbundet med friluftsoplevelser ved og på vandet. Mærkerne udvikles 

af spejderne, og ideen er, at mærkerne skal kunne anvendes i et bredt friluftsliv for alle børn og unge 

inspireret af de svømmemærker, børn kan tage i dag.  

De voksne ledere og frivillige i Det Danske Spejderkorps er med til at skabe rammerne for at børn og unge 

udvikles gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer. For at flere børn og unge får maritime 

friluftsoplevelser, er det nødvendigt at målgruppen af ledere og frivillige får et kompetenceløft med fokus på 

at tilbyde aktiviteter på og ved vand. Dette omfatter også kendskabet til sikkerhed ved og på vand, så alle får 

trygge og gode oplevelser.  

 

Samarbejdspartnere 

Gennem partnerskaber med udvalgte samarbejdspartnere vil vi forøge vores egen viden internt samt kunne 

skabe nye innovative tilgange til oplevelser ved og på vandet. Eksempler på partnere er Dansk Surf & 

Rafting Forbund, Dansk Sejlunion, Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano og Kajak Forbund, Lokale og 

Anlægsfonden, Grejbankerne i Danmark og Dansk Adventure Race Union.  

 


