
DM i Spejder  
Aktivitetsbeskrivelse 

 

Hvis der er problemer med forståelse af opgaven, kontakt os gennem følgende link: 
WWW.DMISPEJDER.DK/HJAELP, så vil vi vende tilbage til jer hurtigst muligt, således i kan 

komme i gang med opgaven. 
 

Lokal reklame 
 

Forventet tidsforbrug: 90 min. 
 
 

Mulige antal point: 90 
 

Post nr: 3 

Pointene i denne opgave fordeles ud fra følgende vægtning: 
Der gives point efter følgende tre kriterier: 

- Kreativitet i valg af emne (promover de skjulte perler).  
 

- Kreativitet i udførelse/opstilling af jeres billede til jeres artikel og layoutet i jeres artikel 
(Det visuelle udtryk så som overskrifter rubrikker og citater). 
 

- Det sjove og farverige sprog (find jeres indre journalist frem og brug hellere et tillægsord 
for meget end et for lidt).    

 
Opgaven skal afleveres på følgende måde:  
I skal skrive en artikel i f.eks. Word og indsætte billedet så jeres layout præsenterer jeres samlede 
artikel bedst muligt. Dokumentet uploades vha. følgende link: https://dmispejder.dk/FZZPT - 
HUSK patruljenavn og nummer i filnavn. 
 
OBS: Vi anbefaler at jeres artikel gemmes som PDF og uploades sådan.  

 

Materialer: 
• Kamera til billede.   

 
 

Opgavebeskrivelse Junior/trop/senior 
I skal lave en reklame for jeres lokalområde. Vi vil gerne se, hvorfor lige netop der hvor I er 
spejdere, er et af de fedeste steder i Danmark. Hvad gør jeres lokalområde specielt? Hvad kan man 
ved jer, som man ikke kan andre steder? Når dronningen kommer forbi hvad skal hun så se eller 
prøve?  

Skriv en avisartikel, der fortæller om jeres lokalområde, og tag ét billede, der viser jeres egn for sin 
bedste side. I må meget gerne selv være en del af billedet, men det er ikke et krav. Dog skal det 
være tydeligt, at billedet er taget specifikt til denne opgave – fx ved brug af skilt eller lignende.  
 
 
 

https://dmispejder.dk/FZZPT
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