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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.  

Ræven Skibby trop og flok, Damgårdsvej 15, 4050 Skibby 

Gruppeleder Brian Petrersen, email briansode12gmail.com

Kort beskrivelse 

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

projektet sted?  

Spejdergruppen vil aktivt bruge vandet omkring os til vandaktiviteter der udvikler spejdernes naturforståelse 

og lederskab. 

Spejdergruppens hytte ligger ved en stor sø / mose hvor vi vil ta udgangspunkt i læring og ledelse i det våde 

ellement, til august vil hele gruppe ta på tur til Hammergårdens naturforening ved Isefjorden hvor alle spejder 

vil blive fortrolige med kano og kajak sejllads, junior og tropsspejder vil blive uddannet til at formidle teknik og 

sikkerhed således at deres egne evner styrkes, henover året vil spejderne blivet trænet i at afvikle 

arrangementer i , på og ved vandet på en lærerig og sikker måde. 

Forventet effekt 

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

Vi forventer at børn og unge får øjnene op for den fantastiske natur og de eventyr der venter lige uden for 

deres dør, og at eventyr langtfra altid koster en formue og foregår på den anden side af jorden 

- Spejdergruppen vil øge samarbejdet med de lokale skoler og foreninger,

- Spejdergruppens samarbejde med Nationalparken Skjoldungernesland vil naturligt øges

- Spejdergruppen vil blive en endatraktiv samarbejdspartner for Frederikssund kommunes naturvejleder

Sammenhæng til Udviklingsplanen 

Hvordan hænger aktiviteterne/projektet sammen med børn leder børn/unge leder unge, friluftsliv og 

ledelsesudvikling? 

Spejdergruppen køre et fast patruljesystem, større spejder deltager aktivt med ledergerningen i de yngre 

årgange og vi har kontakt med 2 lokale kajakklubber, og har tidligere haft et samarbejde med en lokal 

sejlklub i Gershøj, 

http://dds.dk/udviklingspuljen
mailto:pulje@dds.dk
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Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 

Hvad skal der til, for at I når i mål? 

Beløbet skal benyttes til køb af kano/kajak trailer (brenderup trailer 14.000 kr.) så det bliver muligt at flytte 

kanoèr og kajakker på en nem og forsvarlig måde og komme til Roskilde fjord eller Isefjorden blot 5 – 8 km 

væk, dette vil betyde at vandaktiviteter vil blive en fast del af de ugentlige møder, 

Formålet med træningen og udviklingen er at give spejderne ledelses- og instruktør erfaring og samtidig give 

dem mulighed for friluftsliv og store naturoplevelser i deres nærmiljø, som vil give dem erfaring og mod på 

flere og endnu større oplevelser og opgaver, 

Spejdergruppen har fuld råderet over 4 kajakker og 4 kanoer komplet med padler/pagajer og svømmeveste 

jeg er godkendt kanoinstruktør lev2 og kajak klub.instruktør vi har flere leder med stor kajak og søsport 

erfaring så aktiviteterne kan blive afviklet sikkerhedmæsigt forsvarligt 

Målgruppe 

Hvem laver I projektet for? 

Projektet vil i første omgang være for spejder i egen gruppe på alle årgange  men skal også omfatte de 

omkringliggende skolers elever, samt indgå i et samarbejde med Nationalparken Skjoldungernesland som vi 

har et nært samarbejde med, her vil de  kunne omfatte skoleklasser spejdergrupper og muligvis turister 

Budget  

Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet.  

Fuld råderet over / ejerskab 

4 kanoer 3 pers Hasle abs plast 

12 padler træ, alu/plast  

12 godkendte svømmeveste 

4 kajakker abs plast  

4 spraydeck 

4 pagajer 

4 godkendte svømmeveste 

Ansøgning om  

1 stk kano / kajak trailer  8 kanoer / 16 kajakker 

Mrk. Brenderup 8116 ubc 

Vejledende pris 13.890,-  

Nummerplader ca 3000 
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