
 

KVALIFIKATIONSTURNERING 

Moselund Spejdercenter d. 10.-11. maj 

2014 

For Lovring, Gudenå, Marselis og Djursland Distrikt 

DM I SPEJDER 
Vi søger Danmarks bedste patrulje  

Jorden skælver af ærefryd, når Danmarks bedste spejdere mødes. Kampen om at have Danmarks bedste 

spejderpatrulje bliver indledt. Samarbejde, venskab, flid, initiativtagenhed, udholdenhed og ansvar er i 

højsædet. Kun spejderpatruljer med alle disse kvaliteter vil have en chance.  

 

DM I Spejder 2014 afholdes i 2 dele, dels en kvalifikationsrunde, og dels en finalerunde. De bedste 

spejderpatruljer inden for hver af de 2 kategorier kvalificerer sig til finalen. Finalerunden af holdes på Houens 

Odde spejdercenter i Pinsen d. 7.-9. juni 2014. Det vigtigt at de kvalificerede patruljer er indstillet på at deltage i 

finalen 

 

Traditionen tro vil der være et gennemgående tema både gennem kvalifikationsturneringen og finalen. Vidste I, 

at hvis hele verdens befolkning havde et forbrug magen til danskernes, ville det kræve 4 jordkloder for at 

dække resurserne?  

De sidste 30 år er en tredjedel af Jordens naturlige ressourcer brugt op - og når de er det, kommer der ikke 

flere. Råstofferne, f.eks. sjældne jordarter, findes i al den elektronik, vi omgiver os med og er afhængige af til 

daglig. Med det forbrug vi har i dag, betyder det, at vi bliver nødt til at tænke alternativt, hvis vi ikke inden 

længe vil løbe tør for råstoffer.  

Ved DM i spejder er vi kommet en smule længere ud i fremtiden. Der er med den moderne teknologis rivende 

udvikling blevet opfundet apparater, der kan opfange langt flere signaler end nogensinde før - også fra det ydre 

rum. Det har resulteret i, at der er blevet skabt kontakt til de fremmed planet ved navn Methoxy. Denne hidtil 

ukendte planet viser sig at være i besiddelse af voldsomme mængder af netop alle de råstoffer, som Jorden er 

ved at have opbrugt. Jordens befolkning er desperate efter at få del i disse råstoffer, så de fortsat kan 

masseproducere smartsphones, tablets osv. Men Metoxys beboere, methoxiderne, har et langt højere 

intelligensniveau end os. De har endnu mere avanceret teknologi og robotter (humanoider), der lever side om 

side med beboerne. Metoxiderne vil ikke uden videre lade os få adgang til deres råstoffer, før de har testet 

vores tilpasningsevne. Derfor har de sendt en repræsentant til Jorden for at finde ud af, om vi er gode nok.  

Samfundets sorte får er modstandsfolkene, der bestemt ikke synes, det er en særlig god idé at være i kontakt 

med metoxiderne. Modstandsfolkene vil ikke have jordens befolkning til at fortsætte med deres livsførelse, så 

de fører propaganda og prøver at sabotere hele processen med at få adgang til råstofferne.  

 



PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Tid 
Selve arrangementet løber af stablen den 10. - 11. maj 2014. Turneringen starter lørdag kl. 10, men man kan 

ankomme allerede fredag aften.   

 

Sted 
Moselund Spejdercenter. Se hjemmesiden www.moselundspejdercenter, for kørsels vejledning.  

 

Pris 
Prisen er kr. 175,- for alle, både deltagere og ledere. 

 

Hvordan tilmelder man sig 
Man skal tilmelde sig gruppevis og det foregår via mail til dmispejder@moselundspejdercenter.dk. Følgende 

skal oplyses ved tilmelding:  

 

Distrikt 

Gruppe 

Antal patruljer 

Antal spejdere  

Antal ledere 

Navne og fødselsdato/år på alle deltagende spejdere 

Ankomsttidspunkt 

Mailadresse på leder 

 

Tilmeldingsfristen er den 25. april 2014 

 

Lederlejr 

Der bliver lavet en lejr, kun for ledere. Her kan lederne have et frirum fra sine spejdere og mødes med de andre 

leder i distrikterne.  

Der vil være fællesspisning lørdag aften samt underholdning efter lejrbålet. 

 

Medbring 

Den enkelte spejder skal medbringe almindelig udrustning til en weekendtur udendørs.  

Patruljen skal kun medbringe det allermest nødvendige patrulje udstyr, såsom spader, økser, save, vanddunke 

mm. Der overnattes i bivuak, som bygges som en del af konkurrencen. Der må medbringes 

pressenning/teltunderlag til bygning af bivuak. 

 

Til madlavning lørdag aften bevilges én gryde og én kniv pr. patrulje. Disse medbringes af patruljen. 

Bruges der materialer, der ikke er bevilget, trækkes der fra i pointene. 

Der udleveres råvarer og maden bedømmes. 

 

Patruljen skal medbringe mad til lørdag frokost. Aftensmad lørdag og morgenmad og frokost søndag er med i 

prisen. Lederne skal ligeledes medbringe mad til lørdag frokost. Hvis man ankommer fredag, skal man også 

medbringe mad til lørdag morgen. 

 



 

Postbemanding 

Der forventes at der deltager minimum 1 leder per patrulje til at bemande poster. Posterne er planlagt og 

materialer fremskaffet, så det er lige til at gå til. 

 

Yderlige oplysninger 

På www.moselundspejdercenter.dk og www.dmispejder.dk kan der findes flere oplysninger eller der kan 

skrives til dmispejder@moselundspejdercenter.dk. 

Der vil kort før selve afholdelsen af turneringen bliver udsendt de sidste praktiske oplysninger til de tilmeldte 

patruljer (sendes til lederne). 

 

HJEMMEOPGAVE 
Hver patrulje skal som hjemmeopgave have lavet en rumdragt af fuldstændig valgfrie materialer. Lørdag aften 

skal der opføres et modeshow, hvor én fra hver patrulje går catwalk iført rumdragten, mens resten af patruljen 

præsenterer rumdragten og alle dens funktioner.  Der gives point for rumdragten som et led i hele 

konkurrencen og vægten lægges på kreativitet og fantasi. 

 

 

 

REGLEMENT FOR DELTAGELSE 
DM I Spejder 2014 afholdes i 2 forskellige kategorier: 

 

Spejdere: 5.-7. klasse 

Storspejdere: 8. klasse til og med 17 år (Du må ikke være fyldt 18 inden 2. del) 

Dispensation: 

I en spejderpatrulje må ét medlem være 8. klasse eller derover. 

I en storspejderpatrulje skal mindst to medlemmer være 8. klasse eller derover. 

 

Uden for kategori: Består af spejdere der endnu ikke er fyldt 10 år eller er over 18 år, samt patruljer der af 

andre grunde falder uden for kategori. Patruljer uden for kategori kan deltage i turneringen på lige fod med 

spejder- og seniorpatruljer, men kan ikke gå videre til finalen. 

 

 


