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Dybbøl Division 

Beretning for 2018/2019 fra supertovholderne 
 

Det primære arbejdsområde for supertovholderne har i det forgangne år været KUDU-løbet. 

KUDU-udvalget, bestod af 7 personer hvoraf de 2 var supertovholderne. Der har i årets løb været 

afholdt en del planlægningsmøder og løbet blev afhold d. 10. november 2018 i Gråsten og havde 70 

tilmeldte deltagere fordelt på 11 patruljer og 29 personer som stod post eller hjalp til på anden vis. 

Dagsløbet blev afsluttet med en festmiddag og dagen må siges alt i alt at have været en skøn dag 

både for deltagerne men også for dem der afviklede den. Næste gang vil blive i 2020. 

 

Der har ikke været afholdt tovholdermøde i år, da der ikke rigtig har været stof til det.  

 

Kontakten til grenene foregår i hverdagen primært ved at supertovholderne kommer på besøg på 

grenenes divisionsarrangementerne. Også i år har vi forsøgt at holde fast i at besøge hver gren 

mindst 1 gang om året så vi får hilst på tovholdere, ledere og spejdere. Det er meget glædeligt at se, 

hvor meget fantasi og god kvalitet der i spejderaktiviteterne i grenene. Der er faste arrangementer i 

mikro-, mini-, junior- og tropsgrenen og alle disse grene kører selvstændigt deres arrangementer. 

 

Vi har i år brugt tid på at hjælpe juniorgrenen videre med deres udfordring omkring at finde nye 

tovholdere – og da dette ikke kunne lykkes har vi fundet en anden løsning sammen, så grenen kan 

fastholde sine aktiviteter.  

 

Klanen har vi også arbejdet med at få gang i – men det er desværre ikke lykkedes. Her er 

udfordringen i meget høj grad den, at det er svært at få en kontinuiteten i den kontakt der skal være 

mellem divisionen og klanmedlemmerne. Så selvom vi har været ude at besøge grupperne og de 

enkelte klanmedlemmer og invitere direkte til et arrangement, så er det ikke lykkedes at få nogen til 

at komme så vi har gang på gang måttet aflyse pga. manglende tilmeldinger. Så på dette område er 

der nødt til at ny-tænkes. 

 

Supertovholderne har desuden haft gang i et projekt, som involverede de gilder, som er i Dybbøl 

Divisions område og der er nu trykt et hæfte som vi håber grupperne kan få glæde af og at det vil 

gavne samarbejdet og sammenholdet mellem spejdergrupper og gilderne. 

 

Desværre er vi begge af private årsager nødt til at forlade vores poster som supertovholder – vi 

håber der kan findes nogle nye snart. Vi har i hvert fald nydt vores tid som supertovholdere. 

 

Tak til divisionsledelsen for godt samarbejde i det forgangne år. 

 

Med spejder hilsen 

 

Sahra Larsen og Lone Nielsen 

 

 


