
Beretning fra Seniorgrenen 

Divisionen har igen i 2014-15 haft fokus på Seniorarbejdet i Ravnsholt Division gennem aktivt at styrke KLA-

gruppen. Det er fortsat kendetegnene for Seniorerne i Ravnsholt Division, at de er utrolig aktive i lokalt i 

grupperne og til sociale arrangementer i divisionen. Ravnsholts seniorer udemærker sig derudover ved at være 

utrolig aktive i Adventurespejd, både som deltagere og i planlægningen af løbene. Derudover er rigtig mange 

engagerede i PLan, udvalgsarbejdet, m.fl. De er med andre ord i den grad med til at præge Det Danske 

Spejderkorps.  

 

KLA-gruppen 

Der er efterhånden opbygget en kontinuitet i KLA-gruppen. På møderne er langt de fleste klaner 

repræsenterede, og de fremmødte er utrolig aktive på møderne. Et KLA-møde har fokus på udvikling af 

spejderarbejdet, samt motivationen hos KLA’erne. Det kan være rigtig svært at være leder for jævnaldrene, så 

møderne er et forum at få talt om de muligheder og udfordringer dette giver. 

I den ideelle verden mødte alle klanerne op til møderne. Dette ville give de bedste rammer for KLA-arbejdet. 

Derfor håber vi, at vi i 2015-16 vil se de sidste to klaner til møderne. 

 

Stor- og Megaklanmøder 

Det er nu en tradition, at der i efteråret bliver afholdt Storklanmøde for alle divisionens seniorer. Der er en 

stigende tilslutning, og deltagerne er utrolig positive. Møderne har været en søndag klokken 11-15 (+/-) og 

vægter det sociale og spejderliv.  

 

I foråret 2014 blev der igen afholdt Megaklanmøde, hvilket er et arrangement planlagt af Contra. Contra er et 

netværk af DaSen’er for divisionerne i København og Nordsjælland. Det er var første gang Ravnsholt Divisions 

seniorer blev inviteret, og det kvitterede de med at være klart den bedst repræsenterede division. Der var tæt 

på 200 deltagere, og Ravnsholt udgjorde omkring 35 af disse. Rigtig flot. Det var en hyggelig aften på DTU med 

afsluttende lejrbål hos nærliggende gruppe. 

 

Klan-dating 

Klanerne dater stadig, men det er svært at få en date i kalenderen. Derfor halter tidsplanen. Intentionerne er 

rigtig gode, og alle er enige om at det er en god og vigtig ide. Det er bare svært at få den bragt ud i livet. Derfor 

har vi nu fastlagt deadlines for, hvornår datoerne skal være fastlagt i håb om, at det kan få gang i aktiviteterne. 

I det ovenfornævnte Contra-netværk har Klan-dating fået positiv opmærksomhed, og ideen vil blive forsøgt i 

andre divisioner. Ligeledes er der tanker om, at man på sigt kan date klaner på tværs af divisioner. Dog skal vi 

lige have styr på egne rækker først. 

 

DaSen 

Efter tre år med DaSen-hatten på er der nye kræfter, som ønsker at tage over. Anders Danielsen, Peter 

Lassen, ønsker at stille op til Divisionsledelsen og indtræde som DaSen. Det synes jeg er utrolig positivt, og 

jeg glæder mig til at følge KLA-gruppens fremtidige bedrifter på sidelinjen. 

 

Ved Susan, 16 marts 2015 


