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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 

Thurøbund Spejdercenter, Mia Blaabjerg  

 

 

Kort beskrivelse  
En mini-lommebog til spejderne, de kan bruge under sommerlejr (evt. MUSlejr) på centeret. Information på 
spejdernes niveau om bådtyper, sejlads, sikkerhed, mm.  

Vi har haft en prototype af bøgerne, som er blevet taget meget godt imod af spejderne! Specielt elementer 
med at man kan få krydser for at svømme 200 m, sejle i forskellige joller, mm. er meget motiverende for 
dem. 

Nu vil vi gerne lave en ny version med input fra testene med prototypen. Bl.a. vil vi se om man kan tænke 
nogle af forløbsmærkerne ind (småbådsmærket, sø og strand mærket).   

 

Det er forholdsvis dyrt at trykke bøgerne, da papiret skal være af en god kvalitet så det holder til lidt 
vandsprøjt;)  

 

Forventet effekt 
At spejderne i højere grad får øjnene op for mulighederne for vandaktiviteter når de er på centeret, og bliver 
motiverede til at deltage i flere vandaktiviteter. Desuden er det et redskab som lederne kan tage 
udgangspunkt i når gruppen er hjemme fra lejren til f.eks. at arbejde videre med vandaktiviteter, f.eks. i 
nærliggende søer og åer. 

 

Sammenhæng til Udviklingsplanen 

Friluftsliv – det blå friluftsliv kan være svært tilgængeligt for mange spejdere. Hos os får de en unik mulighed 
for at få oplevelser ved vandet, og med bogen er der mulighed for at tage den nye viden om vandaktiviteter 
osv. med hjem. Det tror vi på gør det nemmere at gå til det blå friluftsliv hjemme i gruppen.  
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Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 
Prototype-bogen skal revideres og tilpasses, evt. skal lave to udgaver til forskellige alderstrin.  

 

 

 

Målgruppe 
Spejdere på lejr på Thurøbund Spejdercenter. 

 

 

 

Budget  
 

Udgifter 

Indkøb af rettigheder til skabeloner/figurer/billeder 1000 kr. 
Tryk af bøger    9000 kr.  

 

Ønsket er at få trykt så mange som muligt, vi har over 1000 spejdere igennem centeret om året, så de skal 
nok få ben at gå på.  


