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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 

Køgespejderne, GL Peter Erkmann, peter@koegespejderne.dk 

Kort beskrivelse 
Hos Køgespejderne har vi med succes introduceret havkajak som en integreret del af aktiviteterne for klanen 
og de ældste tropsspejdere. Nu vil vi gerne udvide målgruppen til også at omfatte de yngste tropsspejdere. 

Da målgruppen dermed både bliver yngre og større – vi har ca. 30 tropsspejdere samt 21 i klanen – har vi 
både behov for at uddanne flere havkajakinstruktører og vi har også behov for mere sikkerhedsudstyr. 

Vi har fundet 9 frivillige, der gerne vil være havkajakinstruktører. Med 9 instruktører, skal hver enkelt ikke på 
havet hele tiden, og vi opnår dermed en fleksibilitet og stabilitet over for spejderne. 

Vi vil uddanne instruktørerne i løbat af april/maj 2018 (EPP2, Instruktør1, VHF-kursus samt førstehjælp). 
Træningsturene er vi i gang med, og fra august 2018 forventer vi at have de første nye spejdere med på 
havet (det er ikke alle instruktører der er nye, vi har tillige erfarne instruktører med på holdet). 

Vi ønsker også at højne sikekrhedsniveauet, ved at uddanne yderligere fem af vores instruktører i brugen af 
VHF-radioer, samt indkøbe disse radioer, så vi altid kan kommunikere med hinanden når vi er på havet, men 
også at vi tilhver en tid kan tilkalde hjælp. 

Indkøb af fløjter, vindposer og knæklys, vil også være en del af det nye højere sikkerhedsniveau. 

Forventet effekt 
Generelt forventer vi at kunne begrejstre endnu flere unge til at være aktive i den blå del af naturen. 

Vi forventer 

1) At øge antallet af kajakinstruktører fra 3 til 12

2) At øge målgruppen med yderligere to alderstrin (12- + 13-årige)

3) At få yderligere 30-40 unge med på vandet, flere gange i løbet af året
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Sammenhæng til Udviklingsplanen 
Vi rammer både ledelsesudvikling (vi udvikler 9 nye frivillige spejderledere) samt får begejstret en hel masse 
unge til at være mere i naturen. 

 

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

1) Vi skal finde 9 nye frivillige, der vil supplere vores tre nuværende kajakinstruktører, så vi fremover har et 
team på 12 instruktører (dette har vi netop opnået) 

2) Vi skal uddanne de 9 nye instruktører (EPP2, Instruktør1, VHF-radio samt førstehjælp) 

3) Vi skal få en af de 9 til at være koordinator/leder af teamet (dette har vi også opnået) 

4) Vi skal indkøbe sikkerhedsudstyr til spejderne (fløjter, vindsække og knæklys) 

5) Gennemføre aktiviteter på havet for trop og klan. 

 

Målgruppe 
Hvem laver I projektet for? 

Vi vil udvide vores målgruppe fra de ca. 14-23-årige, til fremover tillige at omfatte de 12-13-årige. 

 

Budget  
Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet.  

VHF kursus + radio                    25.000,00 kr.  

20 fløjter                      2.000,00 kr.  

20 sæt knæklys                      2.000,00 kr.  

10 vindposer                      8.000,00 kr.  

                    37.000,00 kr.  
 

Hertil kommer udgifter til EPP2 kurserne, Instruktørkursus1-kursus samt førstehjælpskurser – anslået 28.000 
kr. 

Vi søger Udviklingspuljen om støtte på 10.000 kr. 

Vi har fra en anden fond opnået tilskud på 25.000 kr. til dette projekt, således at vi kan gennemføre projektet 
med støtte på de 10.000 kr. fra Udviklingspuljen. 


