
Opbygning - korps, division, gruppe 

 

Det Danske Spejderkorps (DDS) er Danmarks største spejderorganisation for børn og 
unge af begge køn og er medlem af drengespejdernes WOSM og pigespejdernes 
verdensorganisationer WAGGGS. DDS havde 28.641 medlemmer ved udgangen af 2014.  

Korpset blev stiftet som et drengespejderkorps i 1909 af ritmester Cay Lembcke. I 1973 blev 
drengespejderkorpset der brugte khaki-farvede uniformer lagt sammen med Det Danske 
Pigespejderkorps (DDP), som havde mørkeblå uniformer, til det nuværende DDS (mørkeblå 
uniform). 

Det Danske Spejderkorps har siden sammenlægningen i 1973 haft dobbelt formandsskab 
bestående af hhv. en kvindelig og en mandlig spejderchef. Korpsledelsen for det Danske 
Spejderkorps består af 12 medlemmer, hvor der skal være hhv. en kvinde og en mand under 
24 år. 

Det er Det Danske Spejderkorps' erklærede formål er at udvikle børn og unge til vågne, 
selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt 
ansvar i det danske samfund og ude i verden. 

Det Danske Spejderkorps er (i modsætning til de øvrige danske spejderkorps) ikke tilknyttet 
noget kirkesamfund, men er alligevel forpligtet til efter spejderbevægelsens grundprincipper 
at udvikle spejderen åndeligt. 

 

Divisionerne 

Det Danske spejderkorps er inddelt i divisioner, der er en sammenslutning af spejdergrupper i 
et bestemt geografisk område. Divisionens vigtigste opgave er at sikre godt spejderarbejde i 
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det område divisionen dækker. En anden væsentlig opgave er at hjælpe til ved stiftelse af nye 
spejdergrupper og udvikling af de eksisterende. 

Vores division, Kong Knud Division dækker 12 spejdergrupper i Odense og Otterup.  

 

Hunderup Gruppe 

består af en bestyrelse med formand, kasserer, lederrepræsentanter og 
forældrerepræsentanter.  

Spejderne er opdelt efter klassetrin, kaldet grene. Der er normalt et ugentligt møde, hvor de 
laver aktiviteter, der passer til deres færdigheder. Derudover holdes der i grenen, gruppen, 
divisionen eller på landsplan lejre og arrangementer for spejderne.  

 

 

 

0.-3. klasse - Supergrenen 

Hvor andre grupper typisk har en mikro- og en minigren, hvor mikrogrenen er for 0.-1. klasse 
og minigrenen 2.-3. klasse, har Hunderup Gruppe valgt at slå de to grene sammen til én: 
Supergrenen. Supergrenen er for de yngste spejdere, der går i 0.-3. klasse 



I supergrenen bliver spejderne udfordret på deres sanser og kreativitet. Naturen er deres 
lege- og læreplads. Når de går på opdagelse i skoven, finder de sjove og spændende dyr, 
dyrespor og planter og bygger huler i skoven. De er meget udendørs og tager på små hytte- 
eller teltture, laver løb, arbejder med kort og kompas og øver sig i at binde knob og bruge 
kniv. Jo ældre spejderne bliver, jo mere ansvar og selvstændighed oplever de også i 
aktiviteterne. Sjove og spændende opgaver bliver løst i gruppen. Her er der fokus på et godt 
kammeratskab og samarbejde. 

 

4.-6. klasse - juniorene 

er meget aktive. De tager ofte på ture og prøver nye aktiviteter. De laver løb, sover i telt og 
laver mad over bål. De lærer også at håndtere en økse og rejse et telt. De får mere ansvar og 
arbejder sammen i en patrulje. Patruljen er et team med fire til otte spejdere på samme alder, 
som laver ting sammen, holder sammen og bakker hinanden op, når det bliver lidt sejt. 
Patruljen arbejder selv med vejledning fra erfarne spejdere og ledere. 

 

7.-10. klasse – Troppen Hydiaf 

arbejder tæt sammen i patruljer om sjove og udfordrende aktiviteter. Kammeratskabet er 
vigtigt, og de tager gerne på lejr, vandretur med oppakning, orienteringsløb eller laver 
byggeprojekter som rutschebaner af rafter. Spejderne tager på kurser, hvor de lærer at lede 
en patrulje, lave nye projekter, lære mere om sig selv og få et bedre sammenhold i patruljen. 
Spejderne bestemmer selv deres aktiviteter i patruljen, så alle får et ansvar for, at det er sjovt 
og udfordrende at være spejder. De kan altid få vejledning fra en leder eller en erfaren 
spejder. Spejderne i denne alder arbejder tit alene til deres møder. 

 

17 år og opefter – seniorspejdere i Klanen Pallas Athene  

har fællesskabet og samværet med spejderkammeraterne i centrum. De har selv ansvar for 
arbejdet i patruljen, de vælger selv deres leder, og de bestemmer selv deres aktiviteter. De 
tager ofte på ture til internationale lejre. De afprøver det udfordrende og uafhængige 
spejderliv. Spejderne udvikler og gennemførers selv deres projekter. Det giver dem viden og 
udvikler deres evner. For de ældste spejdere kan et projekt godt vare længe, være stort eller 
ske i samarbejde med spejdere fra andre grupper. 
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