
Spejder og Covid-19 
 
 
Vi har i bestyrelsen valgt at fortsætte det ugentlige spejderarbejde og fortsat tage på ture. Dog er det 
nødvendigt, at der tages nogle forbehold iht. Covid-19. Grundet situationen har vi valgt følgende tiltag: 

Familiespejdere 

Vi afholder familiespejder som vi plejer, og forsøger at arrangere aktiviteter i mindre grupper på maks. 10 
personer. Alle aktiviteter vil foregå udenfor. Vi appellerer til, at familier er behjælpelige ift. at de gældende 
retningslinjer fra myndighederne overholdes. Dvs. at der bl.a. holdes afstand og sprittes af. 

Ulve og junior-spejdere 

Vi opdeler de nuværende ulve i henholdsvis ulve og junior, sådan at vi respekterer skolens inddeling i årgange 
bedst muligt. Herved opnår vi en ulve-enhed på syv personer (2. og 3. klasse) og en junior-enhed på 15 (4. og 
5. klasse). Junior-spejderne deles yderligere op i tre bander med fem i hver bande. På denne måde reducerer 
vi antallet og smitterisikoen i de respektive enheder. 

Trop og senior-spejdere 

Vi lader lidt tidligere end planlagt de store tropsspejdere (over 15 år) overgå til senior og de største seniorer (over 
18 år) blive ledere. På denne måde reducerer vi antallet og smitterisikoen i de respektive enheder. 

Hos trop og senior bliver der arbejdet i bander (mindre grupper på 5-7 individer) som hidtil. Dette gøres for at 
mindske smitterisikoen og overholde de udmeldinger, der er kommet fra Korpset. 

Ture og overnatninger 

Når ulve og juniorer tager på tur bliver det uden overnatning og med fysisk opdeling i både enheder og bander. 
Dette gør sig også gældende på de ordinære spejderaftener.  

Når vi tager på tur med de store spejdere (trop og senior) kan det blive med overnatning jf. Korpsets udmelding 
(se retningslinjer i link). De store spejdere er så selvkørende, at de formår at lave deres egen bivuak, slå telt op, 
lave mad eller lignende. Hvis overnatning finder sted, vil vi sørge for, at der kan overholdes forsvarlig afstand til 
hinanden jf. forskrifterne fra Korpset og Kulturministeriet (der forefindes et link til sidstnævnte på korpsets 
hjemmeside). 

Generelt for alle 

• For alle enheder gælder det, at der fortrinsvist arbejdes udendørs, til trods for at vejret til tider kan vise 
tænder. 

• Der vil være sprit til stede og øget fokus på hygiejne og der er over 72 timer mellem hver spejderaften. 

• Korpsets udmelding er maksimalt 50 personer forsamlet og udendørs aktiviteter. Dette lever vi fint op til. 

• Vi vil henstille til, at forældrene holder deres børn hjemme ved symptomer iht. til statens retningslinjer. 

 
Denne udmelding støttes af både Bestyrelse og lederstab. 

I er altid meget velkomne til at kontakte gruppeleder Jacob (26809087) - hvis der skulle være spørgsmål. 

 

Fenja Gruppe 

Web: fenja-gruppe.dk // Mail: fenjagruppe@gmail.com 

 

 

Retningslinjer fra KFUM-Spejderne: https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/covid-19-1/  

Retningslinjer fra Kulturministeriet: https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Corona/2020-10-
09_Retningslinjer_for_genaabning_af_udendoers_idraets-_og_foreningsliv.pdf  
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