
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytænkende spejdere vinder DUFs Foreningspris 
 

Det Danske Spejderkorps i Køge løb af med sejren, da DUF uddelte 

Foreningsprisen 2009. Spejderne har solgt hytten, droppet aftenmøderne og 

laver nu weekend-aktiviteter i naturen. Nytænkning har gjort Køge-spejderne 

til en af landets største spejdergrupper. 

 

Foreningslivet er fyldt med aktiviteter, der styrker lokalsamfundene og udvikler børn og 

unge. Men ofte anerkendes foreningsarbejdet ikke tilstrækkeligt.  

 

Derfor har DUF indstiftet Foreningsprisen, der for første gang blev uddelt på DUFs 

delegeretmøde i Vejle den 5. december. 

 

”Børne- og ungdomsorganisationer skaber liv i lokalsamfundene og gør unge aktive i 

samfundet. Den indsats bør anerkendes. Foreningsprisen er et skulderklap til en 

forening eller en privatperson, der gør en særlig indsats for at styrke og udvikle 

foreningslivet,” siger DUFs næstformand, Rune Siglev. 

 

Nytænkning giver medlemsvækst 

Foreningsprisen 2009 gik til Køge-spejderne, der har udviklet deres forening fra en 

gennemsnitlig spejdergruppe til en af Danmarks største spejdergrupper. Spejderne i 

Køge har afskaffet de traditionelle aftenmøder, solgt spejderhytten i byen og købt et 

naturområde. Aktiviteterne foregår nu udelukkende i weekenden – ude i naturen.  

 

Spejderne har også fået mange socialt svage børn med i aktiviteterne. Desuden er 

spejderne meget synlige i lokalmedierne. Nytænkningen gør, at spejderne har fået 

mange nye medlemmer og flere frivillige ledere.  

 

”Køge-spejderne er med nytænkning af deres aktiviteter med til at sikre foreningens 

bæredygtighed på lang sigt,” siger DUFs næstformand Rune Siglev, der overrakte 

Foreningsprisen på delegeretmødet, hvor repræsentanter for 70 børne- og 

ungdomsorganisationer mødtes.  

Udvikling af fremtidens foreningsliv 

DUFs Foreningsprisen, der består af 10.00 kroner, belønner foreninger, projekter eller 

personer, der styrker og synliggør det frivillige foreningsliv, nytænker aktiviteterne og 

etablerer nye samarbejdsrelationer.  

Det Danske Spejderkorps i Køge har brudt de faste forestillinger om spejderlivet og vist 

en vej til udvikling, mener dommerkomiteen, der består af eksperter i kommunikation, 

organisationsudvikling og foreningsliv. 
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DUF er service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Vi arbejder for at 

udvikle og forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og for at sætte børn og unges vilkår på den politiske dagsorden 

både nationalt og internationalt. www.duf.dk 

Side 2 

”Ideen med at sælge klubhuset og blæse på de faste rammer er både modigt og i pagt 

med tiden, hvor mange unge vender sig imod faste tidspunkter og regler. Køge-

spejdernes arbejde med at integrere og hjælpe socialt trængte børn giver også 

anledning til ros,” siger journalist og forfatter Niels Krause-Kjær, der er med i 

dommerkomiteen. 

 

11 foreninger, projekter og personer var indstillet til DUFs Foreningspris. Heraf var 

Dansk Skoleskak, Ungdommens Røde Kors, Køge-spejderne og Kirsten Smidt Hansen – 

en ildsjæl i Næstveds foreningsliv – nomineret til Foreningsprisen 2009. 

 

Læs mere: 

Foreningsprisen 2009: duf.dk/foreningsprisen 

Vinderen af Foreningsprisen: duf.dk/prisvinder2009 

 

Kontakt:  

DUFs næstformand Rune Siglev, medlem af dommerkomiteen, 40 56 52 55, og 

kommunikationschef Jonas Norgaard Mortensen, 61 78 86 16. 

 


