
Den Røde Tråd  
 

 

Gruppens udviklingsplan har til formål at afstemme forventninger og give 
både spejderne og gruppen som helhed et overblik over forløbet i 
spejderarbejdet. 
Planen tages op til revision årligt og fremlægges til grupperådsmødet.  

 
 

Forventninger:  
 

 Forløbsmærker tages i de forsk. Grene og dermed laves en rød 
tråd. 

 Gruppesommerlejr hver sommer 
 Minimum en gruppetur herudover pr. år 
 Ledergruppen på uddannelsesweekend – uddannelsesmarked  

 
Forventninger til minierne – når de rykker op til junior: 

 Kniv 
 Sav   
 Grundlæggende knob 
 Klar dig selv – førstehjælp 
 Forsmag på patruljesystemet 
 Gå 5 – 10 km.  
 Have være på weekendtur med en enkelt overnatning. 
 Førstehjælp 

Primære forløbsmærker: natur, udelive, klar dig selv, orientering, 
håndværk, førsteløb og pioner. 
 
 

Forventninger til juniorerne – når de rykker op til troppen: 
 Førstehjælp 
 Orientering – kompas, GPS, stjerner og ur 



 Ca. 10 knob 
 Indgående kendskab til patruljesystemet 
 Vandretur 20km-30 km. 
 Have været på primitive overnatningsformer for- og efterår. Mere 

end én overnatning. 
 Bål – almindelig og alternative tændingsformer og selvstændig 

båltænding. 
 Madlavning 
 Telt 
 Økse og sav 
 Lejropbygning/pioner   
 Planlægge en tur, udføre den og evaluere den – med lederstøtte. 

Primære forløbsmærker: stormkøkken, drama, sundhed, pioner, klima og 
natur, klar dig selv, orientering, udeliv 
 
 
Forventninger til troppen – når man rykker i klanen: 

 Gå op til 100 km med oppakning 
 Hejk: vinter, højfjeld og kano. 
 Orientering  
 Kunne svømme 200 meter. 
 Kunne anvende knob og besnøringer. 
 Kunne planlægge en tur, udføre den og evaluere den. 
 Kunne forpleje sig selv igennem en hel weekend. 
 Båltænding selvstændig.  
 Planlægge og udføre flere retter over bål. 

Primære forløbsmærker: udeliv, pioner, klar dig selv, orientering, natur, 
førstehjælp, madlavning, bål, sø og vand. 
 
 
Forventninger til ledere: 

 Alle har førstehjælpskursus (opfølgning hvert 3. år). 



 At skal der laves ekstremaktiviteter, så skal man have 
instruktørniveau! 

 Tænde bål. 
 Instruere i kniv og sav bevis. 
 Instruere i førstehjælp.  


