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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 

Ansøger: Storaa Gruppe, Prins Burisvej 2C, 7500 Holstebro. 

Kontaktperson: Gruppeleder Stig Andreassen, mail: stiggerlev@gmail.com 

Kort beskrivelse  
Storaa Gruppe vil gerne fokusere mere på aktiviteter ved vores nærliggende Vandkraftsø. I første omgang vil 
vi fokusere på tømmerflåde sejlads. Da vi gerne vil færdes sikkert ved vandet søger vi derfor penge til 20 
redningsveste til små børn og 20 redningsveste til større børn/voksne, samt penge til indkøb af 8 plastik 
tønder.  

Forventet effekt 
I første omgang får vi mulighed for at lave nye spændende aktiviteter ved vandet, som kan udfordre og 
begejstre både spejdere og ledere.  

Spejderne lærer at klare sig selv i forbindelse med vand, får kendskab til sikkerhedsregler når man færdes 
ved og på vandet og oplever succes med at sejle på en selvbygget flåde. 

Herudover er det en meget synlig aktivitet fordi søen ligger ud til villa kvarterer med sti systemer og 
færdselsåre, som skaber opmærksomhed i vores lokalsamfund. Det vil samle gruppen om fælles aktiviteter 
og mål, hvilket igen er grundlag for at vi kan rekruttere endnu flere ledere og spejdere.  

Sammenhæng til Udviklingsplanen 
Storaa Gruppe er en gruppe, som oplever stor vækst i disse år. Det har vi opnået gennem styrkelse af 
gruppeledelsen, ved systematisk ekstern kommunikation om vores aktiviteter og gennem stærke aktiviteter 
arrangeret på tværs af alle grene. Vi arbejder aktivt med at vores møder i højere grad foregår som friufts 
aktiviteter i den skov vi bor i. Vi søger dog forsat inspiration til nye og attraktive aktiviteter, som kan gøre det 
endnu sjovere at være både leder og spejder.  

Da Storaa Gruppe ligger i umiddelbar tilknytning til Vandkraftsøen i Holstebro, er det nærliggende for os at 
satse mere på aktiviteter i forbindelse med søen. Til vores Grupperådsmøde forventer vi at vedtage 
vandaktiviteter, som et særligt indsatsområde for de kommende år. Med dette indsatsområde vil vi gerne 
opnå følgende: 

• At udfordre de ældste spejdere med muligheder for tømmerflåde og senere kanohike på Storaaen. 
• At juniorer og tropsspejdere oplever glæden ved at bygge en tømmerflåde sammen med patruljen og 

sejle på den bagefter. 
• At mikro/mini prøver tømmerflåde sejlads sammen med ledere og tropsspejdere. 
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• At lave en spændende aktivitet, som er synlig i vores lokalområde. 
• At vi får etableret vandaktiviteter som en del af gruppens oplagte ”DNA” og genoplivet gamle 

patruljenavne som ”Gedden”, Ålen” i troppen eller ”hundestejler”, ”haletudser” hos Minierne. 

Fremtidige skridt kunne være et samarbejde med roklubben og kajakklubben samt at 2-3 ledere deltager i 
kursus i kanosejlads for at de større spejdere på sigt kunne komme på kano sommerlejr i Sverige 
Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 

Vi skal indkøbe redningsveste og tønder, hvorefter vi er klar til at gå i gang.  

Der er i ledergruppen kompetencer til at instruere i tømmerflådebygning.  

Målgruppe 
Vi laver projektet for vores nuværende og fremtidige spejdere og ledere.  

Budget  

Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet.  

Budget:    
    
20 Redningsveste børn 4000 
20 Redningsveste voksne 5000 
8 Tønder, plastik  3000 

   12000 

    
Ansøgt beløb  10000 

    
Egen financiering  2000 

 


