
Kære Trop og tropsforældre 
 
Velkommen til troppen eller tilbage efter sommerferien. Som noget nyt vil vi skrive et brev 
om hvad det vil sige at være i troppen. Brevet anbefales at læse, uanset om man er ny eller 
har været i troppen i noget tid. 
 
Troppen fungerer på en lidt anderledes måde end de yngre grene. I troppen er man mere 
selvstændig, man skal planlægge egne møder og så bliver der stillet større krav til en. Vi 
forventer at man møder op til møderne med den indstilling, at uanset hvad vi skal lave, skal 
man prøve at få det bedste ud af det. Det er trods alt kun en gang om ugen vi er til spejder. 
Vi bestræber os på at det skal være sjovt og udfordrende at være spejder i troppen, så de 
ting vi laver som er svære og måske nogle gange kedelige, har vi en intention om skal 
bruges på andre tidspunkter. 
 
Magasiner: 
Det Danske Spejderkorps har udgivet et magasin specielt rettet mod tropspejdere, både 
nye, gamle og især patruljelederne. Magasinet er fyldt med patruljemødeideer, pakketips 
og ideer til hvad man kan lave udover det ugentlige møde. Det er overhovedet ikke et krav 
at læse det, men en klar anbefaling: https://issuu.com/spejder/docs/den_gode_pa-
trulje_web . Man kan også få et fysisk eksemplar. Bare spørg Martin efter det på et møde. 
 
Derudover har det gamle tropspejder-blad ’Track’ fået sig en hjemmeside, med masser af 
inspiration til spejderskills, patruljeliv og adventure: https://dds.dk/track  
 
 
Kommunikation mellem leder-spejder og leder-forældre 
Som tropsspejder står man primært selv for at finde ud af hvor og hvornår vi har møde. Vi 
har, hvis ikke andet er skrevet på hjemmesiden eller troppens facebookgruppe, møde tors-
dag fra 18.30-20.30 i Hytten. Det er vigtigt at man tjekker programmet, som står på hjem-
mesiden. Ofte står der hvad vi skal lave og om man skal have noget vigtigt med.  
Som sagt har troppen en facebookgruppe. Den bruger vi, hvis vi skal skrive nogle hurtige 
beskeder ud omkring møderne eller information omkring ture. Vi ved godt man skal være 
13 år gammel for at få en Facebook-konto, men gruppen er også åben for forældre J 
https://www.facebook.com/groups/123674484943322/ 
https://www.1klampenborg.dk/trop 
 
Patrulje- og specialiseringsmøder 
Som sagt skal man i troppen planlægge sine egne møder. Det er på de såkaldte patrulje-
møder. Her vil vi ledere ikke være tilstede og man har selv et ansvar for mødet. Vi giver 
ofte et tema for patruljemødet, som patruljelederne skal lave et program ud fra. 



 
I det første halvår af 2023, vil vi prøve noget nyt med specialiseringsmøder- og patruljer. 
Planen er at man her vil kunne specialisere sig i forskellige spejder-kategorier i patruljer på 
tværs af de ”normale”. Specialiseringspatruljerne skal selv finde ud af hvad de vil lave, men 
vil have os ledere til rådighed som sparring og på selve møderne. I programmet på hjem-
mesiden vil man kunne se vi laver nogle teaser møder i løbet af det næste halve år, som 
kan give en forsmag og/eller en ide til hvad man vil specialisere sig i.  
 
Ture 
I troppen vil vi meget gerne have at spejderne tager på ture, kurser og løb, både indenfor 
og udenfor gruppen.  
Arrangementer udenfor gruppen er arrangementer hvor man møder andre spejdere fra 
hele landet, som virkelig gør det meget sjovere at være spejder. Herunder er der en kort 
beskrivelse af noget af det vi anbefaler især. Man skal selv holde øje med at tilmelde sig 
de forskellige ting, da vi tropsledere simpelthen ikke kan have et overblik omkring de for-
skellige frister.  
 
Påskekursus 
Du deltager på påskekursus i din patrulje uden ledere. Kurserne er bygget op om en fan-
tasiramme og udfordrer patruljen med sjove og anderledes aktiviteter. Ud over at patruljen 
bliver styrket gennem fælles oplevelser og udfordringer, får man en masse nye venner. Vi 
anbefaler det patruljekursus der bliver afholdt i påsken af Egemose Centret. 
 
PLan 
På PLan møder man en række udfordringer, den første udfordring er at man skal tage på 
tur uden nogen, man kender. Man bliver sat i en patrulje med jævnaldrende spejdere som 
du ikke har mødt før men som er dine (måske) bedste venner i slutningen af ugen. På PLan 
prøver man også ekstraordinære aktiviteter, som man slet ikke kan forestille sig. Man bliver 
bedre og sejere til ledelse, samarbejde, selvstændighed og spejderfærdigheder gennem 
friluftsliv, oplevelser og patruljeliv. Det er en klar anbefaling og man møder spejdere man 
stadig er venner med mange år efter. PLan foregår i efterårsferien uge 42 og der er tilmel-
dingsfrist 1. september kl. 12. Læs mere om hvilke plan-kurser der er her:  
https://dds.dk/plan-temaside 
 
Man kan også tage på KFUM-Spejdernes ungdomskurser som hedder Roland og Diamant. 
 
Tilskud til kurser 
I 1. Klampenborg har vi et NO SHOW fee omkring kurser som PLan og påskekursus. Det 
betyder, at spejderen selv skal betale for sit kursus, hvis vedkommende ikke dukker op på 
det kursus, man er tilmeldt. Proceduren for at få tilskud til et kursus er den, at man som 



spejder, skal man give sin leder besked om det kursus, man gerne vil på SAMTIDIG med, 
at man tilmelder sig i Medlemsservice og selv lægger ud for kurset. Efter kurset skal man 
aflevere en kopi af sit kursusbevis til sin leder straks når kurset er slut. Herefter betaler 
gruppen 50% af kursets pris. Hvis man ikke giver besked i god tid FØR kurset bliver afholdt, 
OG hvis man glemmer at aflevere sit kursusbevis straks efter afholdte kursus, er der intet 
tilskud og spejderen må selv betale sit kursus 100%. 
 
Adventurespejd 
Adventurespejd er et andet ord for spejderløb med en fantasiramme, hvor man bliver ud-
fordret i patrulje eller mindre hold gennem forskellige opgaver. Udfordringerne er mange-
artede ofte bliver deltagerne både udfordret fysisk, psykisk, på samarbejde, intellekt, kre-
ativitet, manglende søvn og mange flere parametre. Løbene foregår ofte som en hike, hvor 
man transportere sig til fods med sin bagage. Man dyster mod hinanden i patruljer. Som 
tropspejder er man i målgruppen til de fleste adventurespejdløb. Adventurespejdløbene 
forgår året rundt. Der er forskel på, hvad de enkelte løb lægger vægt på, fx hvor fysisk 
hårde de er, og hvor meget de prioriterer en fantasiramme. Det er med den største anbe-
faling vi kan give at tage på løb. Vi skal nok hjælpe med foropgave og udstyr. Læs meget 
mere om løbene her: https://www.adventurespejd.dk/loeb 
 
Patruljetur 
Den 5-6 november skal troppen på en individuel patruljetur, som patruljerne selv skal plan-
lægge. Man skal selv finde overnatningssted, indlægge en hike og finde ud af hvor man 
kan købe ind. Se det som et forlænget patruljemøde uden ledere. 
 
Sommerlejr 
Vi arbejder på at få planlagt en sommerlejr i 2023. Vi ved godt Verdensjamboreen er 
samme sommer, men dem som ikke skal med der skal ikke snydes. Vi vil melde mere ud 
snarest, især med en dato. 
 
Vi glæder os utrolig meget til det næste år med jer! 
Tropslederene 
Martin og William 


