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Udviklingspuljen - Ansøgning 
I 2018 tildeles midlerne projekter og aktiviteter, der gør det nære vand attraktivt. 

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 

Spejdercenteret Assenbækmølle 

 

Kort beskrivelse  

Spejdercenteret Assenbækmølle er et trekorpsligt center, som afholder 3 årlige sommerlejre for børn i alle 

aldre. Vi har en bred palette af forskellige aktiviteter til forskellige aldersgrupper. Dog har vi måtte indse at 

siden vi nedlagde vores tømmerflådehike, har vi mistet en del af de større spejdere på lejrene. Kanalen, som 

vi brugte, blev nedlagt og åen genslynget, så det ikke længere var muligt at sejle med tømmerflåde. Vi 

lavede en tømmerflåde aktivitet på vores lille sø, men det har ikke kunnet erstatte hiken, som flere stadig 

spørger til. Vi har de sidste år gået med tanken om at lave en kanohike på åerne og søerne i området, 

herunder Varde Å og Karlsgårde Sø, med egne kanoer og tilbyde det til de større spejdere. Aktiviteten kan 

være en endags sejltur eller være en kombineret sejl- og vandrehike over 2 dage med overnatning i det fri. 

Vi har lavet vores egne søregler i samarbejde med DDS SØA. Den mangler kun godkendelse. Planen er at 

vi kan tilbyde aktiviteten første gang sommeren 2019. 

 

Forventet effekt 

Tanken er at kunne lokke de større spejdere til centeret og give dem mulighed for at blive udfordret på egen 

hånd, samtidigt med at få et par dage væk fra centeret hvor de får sat deres patruljeliv i fokus. Derudover vil 

vi kunne tilbyde en ny type hike til dem som allerede vælger Assenbæk. Det er altid sundt af forny sig med et 

udbud af nye aktiviteter. Centerets store passion ligger i at kunne give spejdere en oplevelse de sent 

glemmer og udfordre dem på deres færdigheder – i denne forbindelse patruljesamarbejde. 

 

Sammenhæng til Udviklingsplanen 

Når man sender unge mennesker afsted på egen hånd, er det i den grad vigtigt at de benytter deres 

patruljestruktur for at gennemføre den udfording de er stillet overfor. På kanohiken skal de have en 

turansvarlig, som jo egentligt er en patruljeleder. Derudover er der en hel del samarbejde indenfor hver kano, 

men også på tværs af kanoerne. I det hele taget er unge leder unge princippet essentiel på en hiketype som 
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denne, da de jo er afsted alene og har ansvaret for hinanden. Samtidig styrker det deres interesse og 

forståelse for naturens mange oplevelser både på vand og på land. 

 

Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 

Anskaffelse af materialer til aktiviteten er næste skridt i processen. Vi har allerede nu brugt meget tid på 

udformning af regelsættet, men for at vi kan søsætte aktiviteten kræver det kanoer og materialer hertil. Det 

er ikke sikkert den fulde skala kan udføres første år, men med to kanoer kan vi få sendt de første patruljer 

afsted og få afprøvet i mindre skala. De første ture skal også bidrage med ideer og forbedringer, så de 

deltagende spejdere bliver involveret i udviklingen af forløbet. Herefter kan aktiviteten udbygges til at kunne 

rumme flere og på sigt også tilbydes lokale spejdergrupper. 

 

Målgruppe 

Målgruppen ligger primært hos de store spejdere som kommer på lejr på centeret. Aldersgruppen er fra 12 år 

og opefter. Det vil sige tropsspejdere, klan, senior, rovere m.v.  

Med tiden, når aktiviteten kører rigtigt godt, vil vi kigge på at udvide til også at indbefatte juniorer med ledere. 

 

Budget  

Målet er 6 kanoer, kanotrailer med stativ, pagajer til 18 personer, 1 øseske til hver kano og tønder til 

opbevaring af grej, samt vandtæt opbevaring af nødtelefon og kort. 

Vi har valgt at gå efter brugte kanoer for bedre at have penge til det fulde projekt. 

6 kanoer a 5000  30.000 

Trailer med stativ 16.000 

6 tønder     1400 

18 pagajer     2200 

6 øseskeer       180 

Vandtæt boks       500 

Logbøger       500 

Kort     1000 

Total:  51.780 

 

Vi søger om 10.000 kr. som tilskud til indkøb af kanoer, da dette er den største udgiftspost og samtidig en af 

de vigtigste, for uden kano sejler man ingen steder. 


