
SPEJDER OPSTART EFTER NEDLUKNINGEN

Kære alle spejdere og forældre.

Nu er restriktionerne omkring at mødes til spejder blevet til at arbejde med, så nu tør vi godt 
starte op igen og håber også I har lyst til at komme og at I forældre er trygge ved at sende 
spejderne af sted.

Vi må mødes 10 personer ad gangen, men vi må gerne være flere hold af 10 personer ved vores 
grund samtidig, bare vi sørger for god afstand og sikre vi ikke krydser hinandens område. Dette 
sørger lederne for. Lederne bliver delt ud på patruljerne og må ikke bytte undervejs på et møde. 
De må gerne bytte fra møde til møde.

Der vil være håndsprit til hver patrulje og vi vil være ude hele tiden. Hytten må ikke benyttes, dog 
må toiletterne gerne, hvis vi sørger for rengøring af kontaktoverflader før og efter spejdermødet. 
Her kunne det være dejligt med forældrehjælp.

Når lederne i de forskellige grene/afdelinger har styr på hvad I skal lave til spejder, så skriver de ud
til jer med mere præcise informationer.

Patruljerne kommer til at møde og gå forskudt, så vi ikke forsamles for mange. Tidspunkterne får I 
af jeres ledere.

Da vi ikke vil kunne lave det vi plejer, vil vi muligvis korte i mødelængden, så Spirerne f.eks. kun 
har 1-1½ times spejder, men også det får I af vide af jeres ledere.

Der vil blive tilmelding til hvert møde separat, fordi vi skal kunne dokumentere at alle 
arrangementer er planlagt til max. 10 deltagere (8 børn og 2 voksne).

Vi vil hele tiden holde øje med opdateringerne som lægges på DDS og følge reglerne, som pt. er:

DDS retningslinjer for spejderarbejde pr 18. maj 2020 

 Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, 
muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 

 Alle skal være særligt opmærksomme på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er 
mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe

 Host eller nys skal ske i albuen eller i et papirlommetørklæde 

 Man skal holde en afstand på mindst 1 meter til andre personer. Dog skal afstand være 2 
meter ved fysisk aktivitet med høj puls, råb eller fællessang. 

 Det er tilladt at have kortvarig fysisk kontakt med andre ved f.eks. trøstning af en spejder, 
hvis en spejder skal have plaster på eller hvis der leges en leg (f.eks. fangeleg med 
kortvarig fysisk kontakt). Ved lege er det dog vigtigt, at der til gengæld er ekstra stor 



opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt hygiejne og forebyggelse af 
kontaktsmitte. 

 Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 

 Hvis der i forbindelse med spejdermøder benyttes udstyr (f.eks. dolk, knobbånd eller 
andet), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personligt udstyr. Hvis dette ikke er 
muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver 
gang en person afslutter brugen af udstyret  

 Det forudsættes, at spejderhytter stadig ikke er tilgængelige.

Forsamlingsforbuddet er stadig gældende og betyder, at man maksimalt må forsamles 10 
personer, men det er nu muligt at mødes flere grupper af 10 personer på samme grund. 

Dog er det vigtigt, at 

 Grupperne ikke blandes på noget tidspunkt. Heller ikke ved ankomst og afgang 

 Lederne ikke går fra gruppe til gruppe for at give instruktioner

 Grunden er tydeligt opdelt f.eks. med minestrimmel eller reb

 Der er god plads mellem grupperne

EFTERSOM VI KUN MÅ VÆRE 10 FORSAMLET SKAL FORÆLDRE BLIVE I DERES BILER (ELLER OPPE PÅ STIEN 
HVIS I KOMMER PÅ CYKEL) VED AFSÆTNING OG AFHENTNING. LEDERNE SENDER SPEJDERNE TIL 
BILERNE/CYKLERNE.

Vi glæder os ubegribeligt meget til at se jer igen. Krammet venter vi dog stadig lidt med.

Mange spejderhilsner fra alle lederne 




