
Tropsberetning 2019 

 
Efter mange år uden en trop I Claus Nar gruppe har vi nu fået en efter sommerferien. Der er 6 nye 
tropsspejdere, som har det godt sammen. 

Normalt i en trop er det delt op på sådan en måde at spejderne har et fælles tropsmøde en gang 
om måneden sammen med deres ledere og derudover patruljemøde en gang om ugen uden der er 
en leder til stede. Der er udpeget en Patruljeleder (PL) og en patruljeassistent (PA), som normalt er 
dem der står for møderne. 

Men da det er helt nyt for dem alle og der ikke er nogen gamle at støtte sig op af, har vi valgt at 
der er en leder tilstede til alle deres møder her i starten. Det første halve år har lederen stået for 
at planlægge hvad der skal ske på møderne. For derefter stille og roligt udfase det til spejderne 
selv. 

Vi har planlagt løb for de andre afdelinger så når der en dag mangler en leder i afdeling har vi et 
løb som vi kan hive op af tasken og lave for dem. 

I efterårsferien havde vi 5 ud af 6 spejdere med på PLan. PLan er et kursus på en uge for spejdere i 
alderen 12-16 år. I denne uge får de redskaber til, hvordan man kan planlægge et godt 
patruljemøde, hvordan man kan lede andre unge og en masse udfordringer, hvor der skal 
samarbejdes med nye spejder kammerater. PLan er en del af et samlet kursusforløb med i alt 4 
Plan kurser - så man kan komme på PLan kursus hvert år i hele sin tropstid. 

I november blev der holdt tropskollektiv, alle 6 spejdere var med. Dette var så stor en succes at de 
gerne vil have vi holder et til her engang i foråret. Her bor spejderne i spejderhytten, tager I skole, 
laver lektier sammen, køber ind og laver mad sammen, samt tager til fritidsaktiviteter.  

 

Således har dette halve år forløbet 

 

Tropsledelsen  


