
Ansøgning  til Udviklingspuljen. 
 
Ansøger: DDS Aars Gruppe  
 
Baggrund og Ide:  
Vi er en lille spejdergruppe fra Aars. Vi har ca 25-30 aktive spejdere i alt i gruppen og med et 
ønske om en medlemstilgang og i et forsøg på at skaffe flere spejdere, startede vi sidste år 
Familiespejd op.  
Da vi er forholdsvis nystartede med familiespejd, mangler vi en del udstyr. Vi vil rigtig gerne i 
gang med at tage blandt andet haletudsemærket med vores familiespejdere, men mangler 
stort set alt udstyr til dette.  
Vi er beliggende centralt i Himmerland med kort afstand (under 20 km) til flere forskellige 
større søer og med ca. 30 km til Limfjorden.  Derfor vil det være oplagt for os at lave 
ekspeditioner til nogle af disse områder og undersøge dyre og plantelivet der.  
 
Målgruppe:  
Familiespejdere hos DDS Aars, samt familiespejdere i nærliggende grupper, som kunne have 
lyst til at deltage i ekspeditionsture til vandet.  
Vi har i Nordjylland et stort samarbejde for alle familiespejdere i Roldskov Division, Jens bang 
Division og Vendelbo Division. Vi mødes 1-2 gange årligt og holder fælles familiespejder dage.  
Vores håb er at vi kan bruge det udstyr vi her søger om penge til, til nogle af disse 
arrangementer.  
De andre spejdere i gruppen vil også få mulighed for at kunne bruge udstyret til aktiviteter.  
 
Forventet effekt:  
Vi håber at vi med aktiviteter ved vandet kan lave nogle spændende spejdermøder for vores 
nye spejdere, så vi derved kan fastholde de spejdere vi har, samt tiltrække nye spejdere.  
Vi vil efter at vi til foråret tager ud til vandet, skrive en artikel til de lokale aviser, og på den 
måde reklamere for vores spejdergruppe.  
 
Sammenhæng til udviklingsplanen:  
Vi mener at ideen passer ind i udviklingsplanens områder omkring friluftsliv og 
ledelsesudvikling.  
Friluftsliv: Fordi vi ved at tage på ekspedition til vandet kan vise vores unge spejdere og deres 
familier hvordan dyre og plantelivet er der, samt give dem spændende oplevelser i naturen og 
forhåbentlig gøre dem mere interesserede i friluftslivet og de muligheder dette indebærer.  
Ledelsesudvikling: Vi har som familiespejdledere været på Familiespejdkursus, med massere 
af spændende inspiration til aktiviteter til familiespejd. Blandt andet aktiviteter ved vandet i 
form af undersøgelse af smådyr og planter der lever i vandet. Med støtte fra 
udviklingsfondens midler vil vi have mulighed for at afprøve nogle af de ideer vi har fået. Det 
vil udvikle os som ledere, da vi ikke endnu har mange erfaringer med brug af vandet og det 
nære område omkring vandet, som aktiviteter. Vi håber at vi med dette udstyr kan blive bedre 
ledere.  
 
Beskrivelse af aktiviteter og handlinger: 
Vi vil tage spejderne på to ekspeditioner. En dag ved en ferskvandssø og en dag til fjorden 
med saltvand.  



- Vi vil med net prøve at fange smådyr og kryb fra søen og fjorden.  
- Samle planter i vandet og i naturen omkring 
- Når vi sammen med spejderne har kigget på dyr og planter, i lup og 

undersøgelsesbakker vil vi finde bøger frem, så vi sammen kan få sat navn på de 
mange dyr.  

- Efterfølgende vil vi prøve at kigge ned i vandet med vandkikkerter for at se hvordan 
dyrene bevæger sig i vandet.  

 
For at kunne arrangere disse spændende dage med vores spejdere har vi brug for støtte fra 
jer, for at få råd til nyt udstyr. Vi er som tidligere skrevet en lille gruppe, med få spejdere og få 
midler. Derfor håber vi meget at i vil støtte os, så vi den vej igennem kan skabe et spændende 
og lærerigt forløb for vores spejdere og forhåbentlig tiltrække nye spejdere.  
 
 
Budget:  

  Antal  Stk Pris  I alt  
Udstyr     
 Akvarium  3 stk 100 kr.  300 kr.  
 Klare spande  5 stk.  45 kr.  205 kr.  
 Finmaskede fiskenet  3 stk  120 kr.   360 kr.  
 Fiskenet (alm)  10 stk  30 kr.  300 kr.  
 Rejestrygningsnet  1 stk  398 kr.  398 kr.  
 Dåselupsæt  1 stk   300 kr.  
 Sorteringsbakker  5 stk 25 kr  125 kr.  
 Vaders  1 stk   379 kr.  
 Vandkikkert lille 

model 
2 stk 175 kr.  350 kr.  

 Redningsveste 10 stk  170 kr 1700 kr  
Bøger      
 Havetsdyr og planter   235 kr. 
 Smådyr i søer og åer   199 kr 
Diverse      
 Kopier og laminering 

af materiale  
  Ca 500kr.  

   I alt:  5351 kr.  

 
 
Vi håber at høre fra jer.  
 


