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22.   UNGDOMSAKTIVITER  
 

a.   Generelt 
 

1. Aktiviteter inden for såvel DG som lokalforeninger bør naturligvis ske i forhold til 
eksisterende traditioner. Imidlertid bør der også fokuseres på alderssprednin-
gen inden for medlemsskaren, og således bør det overvejes, om nødvendigvis 
alle aktiviteter skal målrettes den samlede medlemsskare, eller om der med ge-
vinst vil kunne foretages en aldersmæssig tilgang til aktivitetsplanlægning. 

 
2. Med en aldersmæssig tilgang vil aktiviteter kunne målrettes bestemte alders-

grupper, og dermed vil indhold kunne tilpasses en bestemt gruppe. 
 

3. Fokus bør i denne sammenhæng gerne være mod de unge årgange af DG’s 
medlemmer, med henblik på at fastholde disses interesse og medlemskab af en 
garderforening. 

 
b.   Ungdomsudvalg på regionsniveau 

 
Der bør i hvert regionsudvalg være minimum et medlem under 35 år. Dette medlem 
kan indgå i et eventuelt landsdækkende ungdomsudvalg for med henblik på fast-
holdelse af unge medlemmer. 
 

c.   Aktiviteter 
 

1. Aktiviteter for unge medlemmer kan afholdes såvel i lokalforeninger, i regioner 
som på landsplan. Listen er uudtømmelig, da det kun bør være fantasien, der 
sætter grænser, og ikke forudindtagede holdninger.  

 
2. Mulige aktiviteter kan for eksempel bestå af: 

 
a. Bowlingturnering for unge, hvor man løbende kan se sin egen og sin for-

enings placering på DG’s hjemmeside. 
 

b. Skydeturnering for unge, hvor man løbende kan se sin egen og sin for-
enings placering på DG’s hjemmeside. 
 

c. Oplevelsesture for unge som for eksempel skitur, dykkerkursus med mere. 
 

d.    Sociale medier  
 

1. Enhver garderforening bør være synlig og aktiv på de sociale medier som for 
eksempel Facebook/Twitter. 

 
2. Garderforeningen kan oprette en gruppe eller en fiktiv person med foreningens 

navn. Der så kan kommunikeres ud til vennerne/medlemmerne af gruppen om, 
hvad der sker i foreningen, i regionen og på landsplan. 

 
 
 
 
 

e.   Unge i bestyrelsen  
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1. Det bør tilstræbes, at der i enhver garderforeningsbestyrelse er som minimum 
et medlem under 35 år, for på den måde at hjælpe til med at gøre foreningens 
program/aktiviteter relevant for ”gamle” gardere i alle aldre. 
 

2. En forening kan eventuelt vælge at nedsætte et ungdomsudvalg, der kan plan-
lægge på og afholde arrangementer målrettet mod ungdommen. 
 

3. Når der tilgår nye medlemmer til en forening, bør man ALTID se på, hvor gam-
mel det nye medlem er, og derfra vurdere, om der er et medlem fra foreningen i 
samme aldersgruppe. Denne kan så forsøge at involverer det nye medlem i 
foreningen, så det nye medlem får en god oplevelse. 


