
 

Det Danske Spejderkorps – Arsenalvej 10 – 1436 København K – Tlf.: +45 32 64 00 50 – info@spejder.dk – spejder.dk 

Side 1 af 2 

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 

Strynø Gruppe 

 

Kort beskrivelse  

Vi er en nystartet spejdergruppe, der gerne vil lave aktiviteter på vandet. Da vi er en nystartet gruppe og 

udstyr til vandaktiviteter kan koste en del penge, vil vi gerne udforske det at lave partnerskaber med andre 

foreninger og institutioner. 

På Strynø har vi et naturcenter for det Sydfýnske Øhav (Ø-havents Smakke- og Naturcenter). De har en 

masse udstyr til vandaktiviteter, som vi kunne gøre brug af i spejdergruppen udenfor turistsæsonen.  

Samtidig kunne spejdergruppen give naturcentret et andet syn på hvad en aktivitet/forløb kan indeholde og 

derved give noget inspiration tilbage til naturcentret.  

Vi vil gerne udforske den slags partnerskaber generelt, fordi vi synes, at det kunne gavne spejderne, ved at 

vi får nogle mere alsidige aktiviteter, og det kunne åbne spejderkorpset mere mod andre foreninger og 

institutioner. 

 

Forventet effekt 

Vi forventer at få adgang til at lave en masse forskellige aktivitetern på vand, der bl.a. indeholder kajakker, 

optimistjoller, fiskeri, havsvømning, mm. 

Desuden vil vi gerne finde en god model for hvordan vi laver partnerskaber med andre foreninger og 

institutioner. 

 

Sammenhæng til Udviklingsplanen 

Projektet hænger sammen med specielt ”Friluftsliv” punktet fra udviklingsplanen. Vores initiativ med at 

indrage eksterne partnerskaber, giver vores gruppe mulighed for at lave friluftsaktiviteter, som vi ikke ellers 

havde haft mulighed for, hvis vi selv skulle have købt udstyr og uddannet os selv i at instruere og anvende 

udstyret. 

Man kunne lave lignende initiativer med f.eks. sejlklubber, kajakklubber, cykelklubber, klatreklubber, 

svømmehaller, osv.  
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Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 

Vi søger penge til at starte et partnerskab med Øhavets Smakke- og Naturcenter, der ligger på Strynø. Ved 

at indgå partnerskabet med naturcentret får vi mulighed for at benytte alle naturcentrets faciliteter og udstyr. 

Vi har planlagt fiskeri og kriblekrable aktiviteter med familiespejdergrenen. 

Vi har planlagt sejlads med optimistjoller med micro- minigrene. Desuden har vi planlagt at tage det nye 

Øde-Ø mærke, hvor vi afslutter forløbet med at sejle til en ægte øde ø. Sådan en har vi nemlig nogle 

kilometer ud for strynøs kyst. 

Desuden har en del af tropsspejderne ytret ønske om at tage på Kajakhejk. 

 

Målgruppe 

Vi laver projektet for at børnene fra familiespejder- til tropsalderen kan få flere oplevelser i vandet omkring 

den ø, hvor vi bor. 

 

Budget  

Et partnerskab, der giver mulighed for ovenstående aktiviteter koster gruppen kr. 7300,- 

Det giver gruppen mulighed for at benytte alle faciliteterne på Øhavets Smakke- og Naturecenter. 

Vi er en nystartet gruppe med meget få penge i kassen og vi vil gerne søge det fulde beløb til at starte et 

partnerskab med Øhavets Smakke- og Naturecenter. 

 


