
 
 

                    15. – 17. April 2016 

 

DM i Spejder er en landsdækkende patruljekonkurrence for KFUM-Spejderne i Danmark 
som afholdes hvert andet år. Målet er at lade patruljer konkurrere i spejderfærdigheder, 
som tager udgangspunkt i vores arbejdsprogram. 

Formålet med projektet er at give spejdere mulighed for at møde hinanden på tværs af 
grænser og dyste mod hinanden i kendte spejderdiscipliner. Formålet er at udvikle 
spejdernes kompetencer og gøre dem i stand til at rykke verden med vilje.  
 
DM i Spejder er det største nationale KFUM-Spejderevent for tropsspejdere og 
seniorspejdere, og er derfor en vigtig del af fællesskabet i KFUM-spejderne. 

 
Michael Seeberg, formand for KFUM-spejderne i Danmark, føler sig nødsaget til 
at oprette Scout Rescue Team(SRT), som svar på den ustabilitet, der vokser i 
verden. Spejderne er verdens største fredsskabende bevægelse og derfor er det 
kun naturligt at der bliver oprettet fredsbevarende styrker til at hjælpe med at 
styrke dette arbejde. 

Se pressevideoen og bliv de første til 
at blive en del af Scout Rescue Team!   

Klik her for at se den (https://www.youtube.com/watch?v=nw_aTf93KSg&feature=youtu.be)  
 
 

 Mange af aktiviteterne i 1. del af DM i Spejder 2016 kommer til at være de klassiske spejder opgaver. Så 
find den gamle Spejderliv frem og begynd at studere, hvis du vil være beredt!  

 Hvis I vil have en god chance for at vinde, så er det en god idé at studere gamle som nye skrifter og 
koder. 

 Har din patrulje det bedste råb? 
Kan din patrulje gå i samlet trop? 
Kan din patrulje lede og fordele opgaven? 
Så har din patrulje allerede 3 point pr. post! For til DM i Spejder 2016, skal din patrulje have styr på jeres 
turn-out. 

 Ved din patrulje hvad det betyder hvis der er en sten i en cirkel, der hvor jeres post skulle være? Ellers vil 
det være en god idé at læse op på de internationale sportegn! 

 Er din patrulje opdateret med det nyeste inden for førstehjælp? 
Har I styr på hvor mange indblæsninger og tryk på brystet der skal til, for at det er korrekt 
hjertemassage?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nw_aTf93KSg&feature=youtu.be�


 

 

 

    OFFICEL INDKALDELSE TIL ALLE TROP OG SENIOR PATRULJER 
 

Alle trop og senior patruljer i Lovring, Gudenå, Marselis og Djurslands distrikter 
Indkaldelse til tjeneste ved SRT.  

De indkaldes hermed til afprøvning ved KFUM-spejderens fredsbevarende 
styrke: Scout Rescue Team. 

De vil indgå i afprøvningen i Deres daglige patruljer, og De og Deres patrulje vil 
blive afprøvet i gængse spejderfærdigheder og ukendte discipliner. 
 

De beds møde på Moselund spejdercenter 

 Indkalselse start:  15. april 2016 kl. 19:00 
 Indkaldelse  slut:  17. april 2016 kl. 14:00  
 Pris: 200 kr. 
 Mødested: Moselund Spejdercenter Århusvej 8, 8382 Hinnerup 
 Tilmeldingsfrist/deadline: 17. marts 2016 

 

• Praktisk 
• Der er ankomst fredag aften, mens selve turneringen starter lørdag fra 

morgenstunden. Der skal overnattes i telt og medbringes almindelig lejrudrustning 
påklædning praktisk i al slags vejr, nærmere oplysninger om, hvad der i øvrigt skal 
medbringes, kommer der informationer ud om senere til alle tilmeldte. 

• Betalinge til gruppens konto : 200 kr. DM+navn  1909 7850079792 senest 17. marts 

 

Vi mødes i Engedalen kl. 18 (har spist aftensmad) 

 

…………………………………………………………… 
 
Tilmelding til DM i Spejder   AFLEVERS SENRST 17/3 
 

 

Navn:_________________________________________ 

Fødselsdag :___________________________________ 

Kan køre fredag_______________________ antal incl. eget barn 

Kan køre søndag______________________ antal incl. eget barn 

 

 

                              Trop og seniorlederne 
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