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Denne folder indeholder praktisk information om gruppen, vores 

aktiviteter og vores forventninger til spejdere og forældre.  

 

Læs den nu, gem den til senere brug – og spørg endelig, hvis der er 

noget du er i tvivl om. 

 

 

 

  



 

 
 

 

Om 1. Holte Gruppe 
1. Holte Gruppe har mange år på bagen. Gruppen blev stiftet helt 

tilbage i 1923. I dag er vi ca. 120 medlemmer og holder til ved siden 

af Havarthigården, Havarthivej 6 i Holte.  

 

Gruppen hører under Det Danske Spejderkorps (DDS), som ofte kaldes 

”de blå spejdere” i Danmark. Læs mere om DDS på www.dds.dk 

 

Gruppens opbygning 
Spejderne er aldersopdelt i fire afdelinger, som vi kalder grene: 

 

2.-3.  klasse Minispejdere 

4.-5.  klasse Juniorspejdere 

6.-9.  klasse Tropsspejdere 

10.- klasse Klanen – seniorer 

 

De fire grene har hver en ledergruppe, som har ansvar for 

planlægning af møder og ture i grenen.  

 

Gruppelederne i 1. Holte Gruppe har sammen med lederne og 

bestyrelsen ansvaret for de overordnede rammer og visioner for 

gruppen.  

 

Bestyrelsen består af forældre, ledere og unge spejdere (15 til 23 år). 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Det sker på den 

årlige gruppeaften som afholdes i midten/slutningen af februar. Det er 

gruppens generalforsamling, hvor forældrene forventes at møde op. 

 

Kontakt formanden på formand@1holte.dk, hvis du vil vide mere om 

bestyrelsens arbejde. 

 

Møder 
Grenene holder møder fra slut august til juni måned, dog ikke i 

skoleferier. Mini-, junior- og tropsspejderne mødes én gang om ugen: 

 

Mini:  tirsdag 18.00-20.00 (slutter kl. 19.30 i vinterperioden) 

Junior:  mandag 18.00-20.00 

Trop: torsdag 18.30-20.30 

Klanen: hver anden onsdag fra 19.00-21.00 

  

http://www.dds.dk/
mailto:formand@1holte.dk


 

 
 

 

Afbud 
For at kunne planlægge de bedste spejderaktiviteter, vil lederne 

gerne have besked, hvis en spejder ikke deltager i et møde.  

Meld afbud enten pr. sms (telefonnumre findes under hver gren på 

www.1holte.dk) eller på mail: 

 

Mini:   ml@1holte.dk 

Junior:   jl@1holte.dk 

Trop:   tl@1holte.dk 

Klan:   kl@1holte.dk  

 

Uniform og tørklæde 
Når spejderne mødes er de i uniform. Vi forventer ikke, at spejderen 

har uniform fra første møde. Men det er en god ide hurtigt af få en, 

da det styrker spejderidentiteten og giver oplevelsen af at være med 

i fællesskabet. 

 

Vi bruger DDS’s blå uniform, som kan købes i Spejder Sport eller af og 

til i gruppens uniformsbank.  

 

Når en spejder vokser ud af sin uniform kan du aflevere den til 

spejderlederne, som lægger uniformen i ”banken”, så en ny spejder 

kan få glæde af den (pris 75 kr.) Pengene fra salget bruges til 

aktiviteter i gruppen. Mærker til uniformen udleveres af grenlederen. 

 

I DDS har alle den samme uniform, men spejdergrupperne har 

forskellige farver tørklæder. I 1. Holte Gruppe bruger vi det klassiske 

grønne tørklæde.  

 

Tørklæde udleveres af grenlederen ved indmeldelse. Tørklædet er et 

fælles symbol for alle verdens spejdere og bæres ved alle spejder-

arrangementer. Hvis det bliver væk, kan et nyt købes i Spejder Sport.  

 

Det er en rigtig god ide at skrive navn i både tørklæde og uniform. 

Det samme gælder andet tøj og udstyr.  

  

T-shirt 
I 1. Holte Gruppe bruger vi også t-shirts, softshells og sweatshirts med 1. 

Holtes logoer. Disse kan købes på webshoppen 

http://www.shopfreka.dk/shop/254-1-holte-gruppe-dds/  

 

http://www.1holte.dk/
mailto:ml@1holte.dk
mailto:jl@1holte.dk
mailto:tl@1holte.dk
mailto:kl@1holte.dk
http://www.shopfreka.dk/shop/254-1-holte-gruppe-dds/


 

 
 

 

Udstyr til møder 
Spejderliv er friluftsliv. Derfor er det vigtigt, at spejderen har fornuftigt 

tøj på til at være udenfor uanset vejret!  

 

Det betyder regntøj og gummistøvler, hvis det regner, varmt tøj hvis 

det er koldt, osv. Vi er ude på langt de fleste møder uanset vejret, og 

det er en bedre oplevelse, hvis man ikke fryser eller bliver våd. 

 

Spejderen skal også have hjemmesko eller tykke sokker med til at 

have på, når vi er i hytten. Spejderne bør ikke have spejderdolk med 

til møder og ture, før de har taget deres knivbevis. 

 

Udstyr til ture 
Behovet for udstyr varierer alt efter spejderens alder og gren. Når 

spejderne skal på tur med overnatning, vil de få relevant information. 

 

Minispejdere har normalt ikke brug for meget udstyr. Udover personligt 

grej (varmt tøj, sko, tandbørste, osv.) vil der være behov for en 

sovepose og ofte et liggeunderlag, samt spisegrej, en lommelygte 

(eller pandelygte) og regntøj. På endagsture er en lille rygsæk, 

fornuftigt fodtøj og regntøj standard.  

 

Omkring junioralderen er det en god ide at anskaffe et par solide 

vandrestøvler og en god og passende rygsæk til sit grej.  

 

Udstyr kan f.eks. købes i Spejder Sport, hvor du kan få 10 % rabat, hvis 

du er oprettet i butikkens kundeklub som spejder. Dette kan gøres på 

www.spejdersport.dk eller ved henvendelse i en af butikkerne. DDS 

ejer Spejder Sport og man støtter spejderlivet ved at handle her. 

 

Hvis I er i tvivl om, hvad spejderen skal have med på en tur, er I altid 

velkomne til at kontakte grenlederne. 

 

Turinformationer 
Information i forbindelse med gruppens ture og arrangementer kan 

findes på www.1holte.dk og/eller 1 Holtes Facebookgruppe. Men der 

kommer ofte også en huskeseddel med hjem.  

 

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden. Husk at læs alle 

informationer og overhold den angivne tilmeldingsfrist. For sen 

tilmelding kan betyde, at spejderen ikke kan deltage. 

http://www.spejdersport.dk/
http://www.1holte.dk/


 

 
 

 

Traditioner i gruppen 
Vi har en række årligt tilbagevendende ture og gode traditioner, som 

gør det til noget helt særligt at være med i 1. Holte Gruppe. Vi 

forventer at spejdere og forældre støtter op om aktiviteterne. 

 

Oprykning:  Efter sommerferien holdes der fælles 

oprykningsmøde for alle grene, hvor man flytter fra 

den ene gren til den anden ved at gennemgå 

nogle spændende oprykningsritualer.  

Familieweekend:  I september tager hele gruppens spejdere og 

familier på familieweekend med et sjovt tema og 

god forplejning. Den hyggelige tur giver god 

mulighed for at møde de andre spejdere, deres 

forældre og lederne i gruppen.  

Gruppegåtur:  En gang årligt vandrer gruppens spejdere, familier 

og ledere alt fra 10 km til 100 km i det smukke 

efterårslandskab. 

Klagedag: En af gruppens mere vanvittige traditioner finder 

sted 25. december kl. 06.00 på toppen af 

Holtekollen. Dette er officielt det eneste tidspunkt 

på året, hvor lederne tager imod klager fra 

spejderne. Der sluttes af med morgenmad hos en 

af spejderne. 

Gruppeaften:  I februar afholdes der gruppeaften, som er 

gruppens generalforsamling. Her fortæller 

spejdere, ledere og bestyrelse om året, der er 

gået, og hvad der skal ske i det nye. Vi starter 

med aftensmad og slutter med fælles aktiviteter. 

A-dag:  A’et i A-dag står for Aktiviteter, Anderledes, 

Arbejde, Ansvar, (m.m). Her giver forældre, 

spejdere og ledere hytten en ordentlig omgang 

med pensler, hammer og gulvskrubbe så hytten 

bliver et rart sted at være i endnu et år. 

Lodsedler:  I løbet af foråret sælger spejderne lodsedler for at 

tjene penge til gruppen. Der er præmier til den 

bedste sælgende i hver gren og i gruppen.  

Sov Ude: Sammen med spejdergrupper i hele landet, holder 

1. Holte national Sov Ude dag. Arrangementet er 

for alle – spejdere og ikke-spejdere samt familier.  

 



 

 
 

 

Indmeldelse/udmeldelse 
De første to spejdermøder betragtes som prøvetid. Herefter skal 

spejderen meldes ind i gruppen via dette link: 

1holte.gruppe.dds.dk/indmeld.  

 

Der kan være venteliste til en gren. Derfor meldes spejderen først ind i 

gruppen, når grenlederne har sagt god for, at der er plads.  

 

Når tilmeldingen er godkendt, får spejderen:   

• Tørklæde 

• Divisions- og gruppemærker til uniformen 

• Information om login i Medlemsservice, DDS, m.m. 

 

Bemærk: Når man er indmeldt forbliver man medlem indtil man selv 

melder sig ud! Man er ikke kun medlem en sæson ad gangen. 

Udmeldelse SKAL ske via mail til lederne i grenen, med kopi til den 

medlemsansvarlige på medlem@1holte.dk.  

 

Kontingent 
Kontingentet opkræves tre gange årligt, som en slags abonnement så 

længe spejderen er indmeldt i gruppen. Opkrævningen foregår via 

medlemssystemet, Medlemsservice og sendes til den person, der er 

registreret som betaler.  

 

Du kan se de gældende kontingentsatser på www.1holte.dk.   

 

Gruppen yder støtte til økonomisk trængte familier, der skal fritages for 

kontingent, hvis der rettes henvendelse til gruppens kasserer på 

gk@1holte.dk. 

   

Kontingentet dækker drift, ugentlige spejdermøder og dele af de 

årlige gruppearrangementer. Der vil være en lille egenbetaling for 

weekendture (50 kr. pr. nat) og der er altid egenbetaling for 

sommerlejr og længere ture (f.eks. PLan og PUF-kurser). 

Tilmelding og betaling til alle ture sker via hjemmesiden. 

 

Forsikring 
DDS har en fælles ulykkesforsikring, der i begrænset omfang dækker 

spejderen, hvis uheldet skulle være ude. Læs mere om forsikringer på 

www.1holte.dk.  

 

http://1holte.gruppe.dds.dk/indmeld
mailto:medlem@1holte.dk
http://www.1holte.dk/
file:///C:/Users/lbp/Downloads/gk@1holte.dk
http://www.1holte.dk/


 

 
 

 

Hjælp dit barn til at få gode spejderoplevelser 
Vores ledere er frivillige, unge mennesker, der brænder for at give 

spejderne gode oplevelser.  

 

Det er meget vigtigt, at I fortæller, hvis der er nogle særlige hensyn, 

som bør tages til dit barn. Det kan være ved sengevædning og 

allergier, men også koncentrationsbesvær eller problemer med at 

forstå lange beskeder.  

 

Så kan lederne bedre hjælpe dit barn til at få gode spejderoplevelser. 

 

Forældreopbakning 
1. Holte Gruppe er udelukkende drevet af frivillige kræfter i 

ledergruppen og bestyrelsen. Vi har derfor brug for stærk 

forældreopbakning.  

 

Forældrenes støtte er uundværlig, og uden den fungerer det ikke.  

 

Jeres opbakning kan mærkes, når I følger med i programmet, og 

sørger for at jeres barn og i selv deltager i gruppens aktiviteter. Meld 

afbud til lederne, hvis spejderen er forhindret i at deltage i et møde 

eller en aktivitet. Og vis interesse for og spørg til de oplevelser jeres 

barn får som spejder. 

 

Vi forventer, at spejderforældre deltager aktivt i gruppens fælles 

aktiviteter – både de sociale og de mere arbejdsbetingede. Det kan 

være med faste forældreopgaver eller en hjælpende hånd af og til. 

 

Ambitionen er en spejdergruppe med en sund og stærk økonomi til 

glæde for alle. Derfor er det vigtigt, at forældrene støtter op om de 

indtjeningsaktiviteter, der er en del af gruppens økonomiske grundlag. 

Det skal være sjovt og hyggeligt at være med, og det mål opfyldes 

bedst ved, at alle giver en hånd med. 

 

Vi håber I får en dejlig tid i 1. Holte ☺ 

 

 

Spejderhilsner 

Gruppeledere Anna-Mia Bévort og Jakob Helvind  

og formand Anette Helmer Larsen 

  



 

 
 

 

Hvis du vil vide mere… 
Vi håber, at folderen har givet et overblik til jer som spejderforældre 

og gør det nemmere for jer som familie at blive aktive i gruppen. 

 

Læs mere om gruppen på vores hjemmeside www.1holte.dk, hvor der 

også er kontaktinformation.  

 

Du kan også følge vores aktiviteter på Facebook: 

www.facebook.com/1holte 

 

 

 

 

 
 

http://www.1holte.dk/
http://www.facebook.com/1holte

