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Udviklingspuljen - Ansøgning 
Det Danske Spejderkorps afsætter hvert år midler til at udvikle attraktive projekter og spejderaktiviteter. I 
2018 tildeles midlerne projekter og aktiviteter, der gør det nære vand attraktivt. Der skal være fokus på 
aktiviteten ved eller på vandet. Det kan være nye aktiviteter ved vandkanten eller på vandet med fx 
tømmerflåder, kajakker eller hvad kreativiteten giver anledning til.   

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 

Hvem er ansøgerne og kontaktpersonen.  

Balder Hedehusene Gruppe, gruppe nr. 2410 

Jens Kristiansen  

Kort beskrivelse  
Her fortæller I kort om jeres aktiviteter/projekt. Hvad er det nye i forhold til jer? Hvornår finder projektet sted?  

Vi ønsker, at gennemføre et forløb for vores tropsspejdere omkring vandaktivitet i kystnære områder, som 
skal kulminere med en tre dages kano/kajak tur på den sydlige Roskilde Fjord. 

Vi vil, som forberedelse beskæftige os med søsikkerhed, kano- og kajakteknik, turplanlægning, 
søkort/navigation og vejr og vind. 
Den kano/kajak tekniske instruktion vil tage udgangspunkt i Dansk kano og kajak forbunds krav til beståelse 
af IPP1 og IPP 2 (grundlæggende sikkerhed og sejle teknik) 

Gruppen har allerede adgang til at benytte fire aluminiumskanoer, som er ejet af Vestskov Division. 

Ansøgning går på støtte til køb af yderligere to PU kajakker, således at denne type sejlads ligeledes kan 
tilbydes spejderne. 

Skulle vi få tildelt støtten vil de to kajakker blive stillet til rådighed for udlån i Vestskov Division under samme 
betingelser, som de ovennævnte kanoer. 

Forventet effekt 

Hvad forventer I at få ud af at gennemføre aktiviteterne/projektet? 

Vi forventer, at forløbet vil tilføre gruppen og troppen et nyt element i forhold til de aktiviteter vi allerede har i 
vores tropsgren. Aktiviteten skal bidrage til vores almindelige indsats for at hæve niveauet for de aktiviteter vi 
gennemfører, for generelt at være en mere attraktiv fritidsaktivitet for aldersgruppen fra 12-16. 
Derudover ønsker vi at gøre de ældste spejdere interesserede i, at tage en instruktøruddannelse i 
paddelteknik, således at de fremover vil kunne fungere, som interne instruktører og ledere. 

  



 

Det Danske Spejderkorps – Arsenalvej 10 – 1436 København K – Tlf.: +45 32 64 00 50 – info@spejder.dk – spejder.dk 

Side 2 af 3 

Sammenhæng til Udviklingsplanen 
Hvordan hænger aktiviteterne/projektet sammen med børn leder børn/unge leder unge, friluftsliv og 
ledelsesudvikling? 

Som en del af dette forløb vil vi holde vores møder ved en sø i et nærliggende naturområde (Hedeland 
Naturpark), hvor vi vil gennemføre de forberedende øvelser. Turen vil blive gennemført i den sydlige 
Roskilde Fjord, hvor spejderne vil blive præsenteret for de shelter-faciliteter, der er en del af den såkaldte 
”Fjordstien”, som går langs hele Roskilde Fjord og Isefjorden. Spejderne vi på den måde kunne blive 
inspireret til fremtidige cykel-, vandre- eller sejlture på egen hånd. 

Alle aktiviteter vil blive planlagt og gennemført i patruljer, hvor de ældste tropsspejdere vil blive inddraget 
som ledere. 

Gruppens unge seniorer vil blive inddraget, som leder assistenter og deltagere på turen. 
Disse personer har gennemført IPP 1, som en del af deres efterskoleophold på Korinth Efterskole og vil blive 
brugt, som instruktører. 

Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 
Hvad skal der til, for at I når i mål? 

Aktiviteten vil indeholde nedenstående grundelementer: 
Møder 

• Regler for sø-aktiviteter i Det Danske Spejderkorps 
• Sikkerhed og sikkerhedsudstyr ved sø-aktiviteter (redningsveste, nødsignaler, VHF radio mm.) 
• Kanoen og kajakkens opbygning og udstyr 
• Transport, isætning og optagelse af fartøj 
• Grundlæggende paddelteknikker 
• Kæntringsøvelse og redningsteknikker 
• Førstehjælp 
• Forholdsregler i forbindelse med vejret 
• Turplanlægning 
• Søkort og navigation 

Tur 

• Planlæg og forberedelse af tur (udføres af patruljeledere og -assistenter sammen med seniorer) 
• Tre dages tur i det sydlige Roskilde Fjord 
• Dokumentation (film og fotografering) 

Afrapportering 

• Der vil blive udarbejdet en artikel til brug for gruppens PR aktivitet lokale medier. 
• Der vil blive skrevet artikler til brug for Det Danske Spejderkorps medlemsblade. 
• Der vil blive udarbejdet en kort film (ca. 5 min) om turen til brug for gruppens Youtube kanal, 

Facebook og andre interesserede. (Se vedhæftede link) 
https://www.youtube.com/watch?v=hnoHyjDcVgQ&t=67s 

• Information til Vestskov Division om de nye muligheder for lån og bistand. 
• Møde og turmaterialet vil blive overdraget til Programudvalget, som forslag til et færdighedsmærke. 
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Mål 

• Inddragelse af et nyt aktivitetsområde i gruppen 
• Være en mere attraktiv gruppe for spejder i trop og senioralderen 
• At få inddraget seniorerne i lederaktiviteterne 
• At kunne tilbyde andre grupper at låne de omtalte kajakker 
• At kunne tilbyde andre grupper i divisionen instruktørbistand 

Målgruppe 
Hvem laver I projektet for? 

Den primære målgruppe for projektet er tropsspejdere i aldersgruppen 12-16 år. 

Den sekundære målgruppe for projektet er seniorer i aldersgruppen 16-24 år, som vil kunne blive inspireret 
til at udvikle der personlige kompetencer og få lyst til at deltage i gruppens ledergerning. 

Vi ønsker ligeledes at forelægge det afsluttede materiale for Programudvalget i Det Danske Spejderkorps 
med henblik på inddragelse af kano/kajak aktiviteter i det fremtidige arbejdsstof. 

Budget 
Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet. 

Ansøgte beløb 

Der søges om to stk. kajakker af type Nydam Boats pris pr. stk. 4.999,00 kr. i alt 9.998,00 kr. 

Budget 

Lån af 4 stk. kanoer med redningsveste og padler  00,00 kr. 

Indkøb af to stk. kajak pagajer, Nydam Boats  850,00 kr. 

Indkøb af to stk. padlerveste, Watski   400,00 kr. 

Forplejning tur for 12 personer a tre dage (deltagerbetaling) 4.500,00 kr. 

Dokumentation    00,00 kr. 

I alt     5.750,00 kr 


