Nyttige links til dig som PL og PA i troppen

Spejderlinks:
Spejder.dk – DDS ungdomsside med en masse spejderhistorier, links til sjove løb osv.
Primært for spejderne
DDS.dk - Det Danske Spejderkorps Vores hovedorganisation. Primært for lederne
Spejderne.dk – De fem korps fællesside
Naturstyrelsen - Hvis der er nogle der ved noget om naturen omkring os, så er det
Naturstyrelsen. Prøv at kigge lidt rundt hos dem og find bla. vandretursfoldere, naturkanon
og naturbrevkassen.
Spejder.dk på Facebook – et forum, hvor I kan spørge efter erfaringer og inspiration. Der
sidder 13.000 garvede spejdere parat – og du får altid svar
Spejderhjaelpen.dk på Facebook – Hjælp børn i andre lande, der har det svært
Ungdomsøen på Facebook – Spejdernes ø! Hvad ville du tage med på en øde ø?
Spejderne har taget hele Danmarks ungdom med. Kunne I tænke jer at besøge
Ungdomsøen?

Smagpaaaarhus.dk – Aarhus kommune har denne side, hvor du kan finde en masse
opskrifter med vild mad. Du kan også læse om, hvor du kan plukke hvad

Kode Generator:
Kodemaskinen.dk – Lav dine egne koder til løb og aktiviteter
Mountfield.dk - KFUM spejdernes kodeoversætter

Mærker:
Mærkelex.dk – En oversigt over alle mærker, du kan forstille dig
DDS.dk / færdighedsmærker – Alle de nye mærker i skills!

DDS.dk / fokusmærker – Alle de nye forløbsmærker med forslag til aktivitet
Maerkmig.dk – Flere mærker!

Udstyrs Links.
www.spejdersport.dk – DDS. udstyrs forretning, en forretning med rigtig mange ting. Har
butik i Horsens. 10 % rabat til Spejder, få et kort af din leder.
www.friluftsland.dk – grej og udstyr
www.eventyrsport.dk – en forretning med rigtig mange ting. Har Butik i Horsens.
55Nord.dk - KFUM spejder udstyrsforretning. har butik i Taulov. De giver rabat til
medlemmer.
Grejfreak.dk – en grejshop
417.dk - Army og outdoor, webbutik. 10% rabat ved første køb.

Overnatning i det fri / shelter mm.
Naturstyrelsen, Shelteroversigt.
udinaturen.dk Friluftsfaciliteter på statens arealer. Find overnatningspladser, vandreruter
og meget andet
Book i naturen. eller Kort.
Shelter steder Ved Vesterhavet.
Friluftslivaarhus.dk – Friluftsportalen i Aarhus Kommune, hvor du booker shelterpladser
og har en oversigt over skove, strande og parker
Vejle shelter mm.
Lillebælt / Fredericia.
Skanderborg

Følg eller synes godt om Giber Å Gruppe på Facebook.
https://www.facebook.com/giberaa/ - Gruppens Facebook. Her kan alle være med.
offentligt, medlemmer, spejder, tidligere spejder mf. ja alle er velkommen her.
https://www.giberaagruppe.dk/ - Giber Å Gruppes hjemmeside
Messengergruppen: Vigtige ting. Her deles medlems info mm, og man skal godkendes
som medlem. for at være med her. så kun nu værende spejder / forældre / leder /
bestyrelse.

Spejder historie.
scoutwiki – Læs om vores historie og se hvor mange spejdere, vi er i det største
fællesskab

Andre gode Links.
Bliv naturligvis.dk. En naturlæreside. En lille film.
Friluftrådet.dk – Find inspiration og besøg et naturrum.
Spejdermuseet i Århus

Inspiration til aktiviteter:
▪

Aktivitetsdatabasen

▪

DDS' elektroniske kogebog

▪

FDF's legebase og kogebog

▪

M'ernes aktivtetsdatabase

