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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 

Ballerup Spejdergruppe, Pæremosevej 37c, 2750 Ballerup 

Kontaktperson: Morten Lykkeberg 

 

Kort beskrivelse  
Vi vil gerne udvikle vores aktivitetsmuligheder med en svævebanekasse, hvor man kan tage fat i 
svævebanekassen og rimelig hurtigt lave en svævebane over vores sø. Det bliver en del af vores tiltag for at 
bruge den ene af de to søer i Pæremose Havn, hvor vi også har en jolle, træklatring over vand, 
udforskningskasser etc. At vi kan tilføje svævebane over sø betyder samtidig, at når vi holder åbne 
aktivitetsdage for børn og unge - som skal snuse til spejderlivet - vil de opleve, at vi er blevet endnu bredere i 
vores aktivitetstilbud. Svævebane over søen vil udfordre børn og unge både i etableringen og når man skal 
ud over søen. 

 

Forventet effekt 

Vores erfaring er at udfordrende aktiviteter og en stadig udvikling af aktivitetsudbuddet er afgørende for, at 
så mange som mulig er spejdere. Vi vil fortsat være blandt de attraktive tilbud i Ballerup – og det kræver, at 
vi til stadighed udvikler arbejdet. Vi forventer at svævebanekassen bidrager til vores fortsatte udvikling, så så 
mange børn og unge får mulighed for at blive en del af spejderlivet.  

 

Sammenhæng til Udviklingsplanen 
Ballerup Spejdergruppe har et stærkt fokus på kvalitet i arbejdet, ledelse og et bredt udbud af aktiviteter. Og 
det har givet en markant medlemsvækst – og vi er i dag 220 registrerede medlemmer og har fortsat 
venteliste. Som en del af vores udvikling har vi udviklet friluftsområdet Pæremose Havn, hvor både vi selv og 
andre har mulighed for at dyrke friluftsliv. Her kombinerer vi land- og søaktiviteter.  

Vi arbejder løbende på at det skal være nemt at være barn der leder børn, ung der leder unge osv. For at 
realisere det skal det være rimelig hurtigt at gå fra ide til udfordrende aktivitet. Derfor er aktivitetsredskaber 
og koncepter rigtig vigtige. 

Vi vil gerne udvikle aktivitetsmulighederne med en svævebanekasse, hvor man kan tage fat i 
svævebanekassen og rimelig hurtigt lave svævebane ud over vores sø. Det bliver en del af vores tiltag for at 
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bruge søen, hvor vi også har en jolle, træklatring over vand, udforskningskasser etc. At vi kan tilføje 
svævebane over sø betyder samtidig, at når vi holder åbne aktivitetsdage for børn og unge som skal snuse 
til spejderlivet, vil de opleve at vi er blevet endnu bredere i vores aktivitetstilbud.  

 

Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 
Vi skal have udstyret. Derefter skal ledere uddannes i brugen.  

Uddannelse i brugen bliver også en del af vores PL/PA-uddannelse, så vores unge patruljeledere har 
mulighed for at lave svævebaneaktivitet til et spejdermøde. 

Svævebaneaktiviteten bliver også en del af vores åbne aktivitetsdage. 

 

 

Målgruppe 
Egne spejdere + øvrige børn og unge i kommunen i forbindelse med åbne arrangementer. 

 

 

 

Budget  

Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet.  

 

1 stk. statisk reb  60 meter dimension minst 10 mm   1500kr 

2 stk. dynamisk reb på 60 meter dimension 10 mm   1900kr 

2 stk. til indbinding af svævere (SKYSAFE DURO Via Ferrata)   1400kr  
Slynger  redningsreb    8 stk.   

 Statisk reb   10 stk. 

 Dynamisk reb   10 stk. – i alt 30 stk 1500 kr 

Talje (Tandem rulle)     430 kr 

Karabiner    20 stk.  2400 kr 

RollNLock talje rebklemme   1 stk  500 kr 

I alt      9630kr 

 


