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Ansøgning om renovering 
Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger om støtte til renovering af både i Det Danske 

Spejderkorps. Se mere om kriterier på dds.dk/baadpuljen. Ansøgningen sendes til pulje@dds.dk.  

 

Ansøger og kontaktperson 

4. Hvidovre Søspejder gruppe 

 
Kort beskrivelse af aktiviteter og hvad I vil opnå 

Vi søger om støtte til indkøb af nye master til 2 af vores Svendborgjoller (tropsspejderbåde) og til 

vores mustang (klanbåd).  

Med disse master vil vi kunne genoptage mandagssejlads for tropsspejdere og klanspejdere når 

sæsonen starter. Sejlads er jo hovedaktiviteten i sommerhalvåret og målet for en stor del af 

vinteraktiviteterne. Ikke mindre væsentligt er det, at vi med de 3 master vil kunne komme på 

weekendsejladser og gennemføre sommerturen – årets højdepunkt - hvor troppen og klanen sejler 

på togt i hele Danmark og nabolandene i 3 uger i de nævnte både, fulgt at ledere i følgebåde.  

 
Mål 

At søspejdergruppen i sejlsæsonen 2017 kan genoptage alle sejlaktiviteter: 

- at der på ugentlige mødedag kan tilbydes sejlads til alle børn/unge i henholdsvis optimist- og 

Svendborgjoller, og lidt større kølbåde. 

- at gruppen af børn fra 12 år og opefter kan tage på en weekendsejlads i foråret og gennem 

sommeren og på gruppens treugers sommertur i tre svendborgjoller, et klanfartøj (for unge over 17) 

og et lederfartøj (følgebåd) 
 

Forhistorien for at vi nu søger støtte til køb af 3 master er at 4. Hvidovre Søspejdergruppes hytte på 

Hvidovre havn nedbrændte 1. januar 2016. Ved branden mistede spejdergruppen stort set alt deres 

udstyr. I hytten opbevarede søspejderne motorjolle, master, sejl, ror, sværd, sikkerhedsudstyr til alle 

gruppens både og en del andet grej. Branden betød, at søspejderne op til sejlsæsonen i 2016 stod 

tilbage med en række bådskrog uden udstyr. Derfor søgte vi midler i fonde mv. til genanskaffelse så 

vi, sammen med forsikringspengene, havde midler til at reetablere bådparken og genoptage 

sejlaktiviteterne i fuldt omfang.  

En fuldt reetableret bådpark består af: 

10 optimistjoller med tilhørende følgebåd (til ulve, alder 8 – 12år) 

3 svendborgjoller (til trops-spejdere, alder 12 – 17 år) 

2 lidt større kølbåde (til klan-spejdere alder 17+) 

1 lederfartøj 

 

Hovedparten af ovenstående har vi i dag indkøbt, men master til 2 Svendborgjoller og til det ene 

klanfartøj (en mustang) er endnu ikke indkøbt, og er vigtige for at få aktiviteter på samme niveau 

som tidligere (før branden) for alle grene af søspejdergruppen. 
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Målgruppe 

Den gruppe der hjælpes mest ved de 3 nye master er selvfølgelig først og fremmest trops og 

klanspejderne i 4. Hvidovre søspejdergruppe. Troppen er i dag ikke en særlig stor gruppe, men vi 

har en stor gruppe af ulve og vi kan forudse en stor tilgang af tropsspejdere herfra – hvis vi kan 

holde niveauet af sejlaktiviteter for troppen. Også gruppen af tanglopper (6-8 år) er stor og en vigtig 

”fødekæde” til ulvene. Også klanen er for os vigtig. Det er en aldersgruppe som er vigtig at hold 

aktiveret, men kan være svære at ”holde på” – men med sejlaktiviteter i både af en vis størrelse 

lykkes det godt. 

 

Men gruppen, der vil få glæde af at vores bådpark bliver fuldt funktionsdygtig, er meget bredere 

end vores egne søspejdere. Dette skyldes at flere ledere fra 4. Hvidovre gennem årene og senest i 

2015 været med til i korpsregi at arrangere kurser i sejlads for spejdere fra hele landet og stillet 

udstyr til rådighed for kurserne. Gruppen deltog ligeledes på den store Spejdernes lejr i Holstebro i 

2012. Her fungerede flere af lederne fra 4. Hvidovre som sejlinstruktører på lejrens 

søsportsaktiviteter – også her var vores både i spil. Dette arbejde er ikke stoppet med branden – 

allerede nu er der blevet spurgt om muligheden for at låne nogle af vores både til et kursus i 

efterårsferien 2017.  

 

Hvidovre havn er i år med til Havnens dag/”Vild med vand” og her er der ud over andre aktiviteter 

lagt op til en sejltur med gæster på havnen i bl.a. søspejdernes både.   

 
Kommunikation 

 

Milepæle / Tidsplan 

Sommertogtet afholdes typisk de 3 sidste uger i skolernes sommerferie. Men mandagssejladserne og 

weekendsejlads er vigtig træning op til sommertogtet. Mandagssejladserne starter typisk efter påsken, som 

har været brugt til en grundig klargøring af bådene.  

Evaluering 

Efter projektet bedes I indsende en kort evaluering af projektet, hvor I fortæller om projektets succes, 

resultater og hvad I har fået ud af at gennemføre det.  

Budget  

Mast til mustang 21 koster 37.000,- 

Mast til en svendborgjolle koster 20.164,- 

I alt koster de 3 master vi har brug for: 77.328,- 

Priserne er på baggrund af tilbud fra ”John Mast” 

 

 

Vi har for nuværende ikke et samlet budget for vores 2017 aktiviteter (forsinket regnskab og budget).   

 

Tilbud fra bådværft 
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De priser som er angivet ovenfor er fra et tilbud fra ”John Mast”  

 

 

 

 

 

 


