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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 

Hvem er ansøgerne og kontaktpersonen inkl. kontaktinformationer. Enhed og enhedsnummer.  

 

Formål 

Hvad vil I opnå ved at gennemføre aktiviteterne? Her skal I beskrive hvad den renoverede båd betyder for 

jeres aktiviteter. Får I flere børn og unge på vandet, samarbejder I med andre eller hvordan bidrager båden 

til at flere spejdere kommer på vandet? Hvorfor er det vigtigt, at I får renoveret båden?  

Gruppen har besluttet at beholde en Svendborg senior i gruppen, da den vil være vigtig for vores 

søaktiviteter. Båden skal hovedsagelig give de lidt nye og nervøse spejdere mere tryghed, når de sejler. Her 

mener vi, at det er en stor fordel med et mindre cockpit, hvor man kan putte sig lidt ned. 

Båden skal endvidere også bruges af vores seniorer, når de et par stykker vil tage på weekendtur og 

overnatte i båden.  

Opstarte et samarbejde med sejlklubben, som hovedsalig kun har enkeltmands både/joller. 

 

Mål 

Beskriv de mål, I forventer at opfylde med en renoveret båd. Hvad kommer til at ske? Hvad skal nogen få ud 

af at deltage i aktiviteter? Gør gerne målene specifikke og målbare med fx tal og datoer, så I kan sætte 

flueben, når målet er nået.  

Målet med båden er at gøre de lidt nervøse spejdere mere trygge, inden de flyttes over i gruppens øvrige 

både, som er mere åbne. 

At fastholde seniorerne i gruppen, så der også er noget for dem. 

Få sejlere fra sejlklubben til at bevare deres interesse for sejlads, når det kan gøres sammen med andre. 

 

Målgruppe 

Hvem vil I lave aktiviteter for? Hvem vil I opnå noget for? Flere børn og unge, spejderne, skolen eller andre? 

Målgruppen er at fastholde de lidt nervøse spejdere, så de føler sig lidt mere trygge på vandet. 

At fastholde seniorerne, så der også er noget for dem. 

Opstarte et nyt samarbejde med sejlklubben, som hovedsalig satser på enkeltmandspræstationer. 

Kort beskrivelse af aktiviteter 

Her fortæller I om de aktiviteter den renoverede båd kan sætte i gang, og hvad det betyder for jeres gruppe. 

Det kan fx være at I sammen med den lokale skole tilbyder en sommerferiecamp eller at I tilbyder 

http://dds.dk/baadpuljen
mailto:pulje@dds.dk
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ungdomsklubben at komme ned i gruppen den første onsdag i måneden, så de unge kan få prøvet nogle 

nye aktiviteter.   

Det skaber altid større interesse, når tingene er nye og fine, frem for gamle og ramponerede. 

Ellers er aktiviteten beskrevet ovenfor. 

 

Forventede effekt 

Beskrivelse af den forventede effekt i jeres enhed. Forventer I flere medlemmer, besøgende, ledere eller nye 

samarbejdspartnere eller aktivitetstilbud? Hvad er jeres forventninger til succes? 

At de lidt nervøse spejdere føler sig trygge, og de bliver i gruppen. 

At seniorerne forbliver i gruppen, fordi der er noget helt specielt for dem. 

At en eller flere sejlere fra/i sejlklubben forsat forbliver interesseret i sejlads, når det kan foregå sammen med 

andre i samme båd.  

Formidling 

Vi vil gerne have, at I fortæller andre om jeres aktiviteter og oplevelser. Det kan være, at I lægger nye 

aktiviteter i aktivitetsdatabasen på dds.dk, skriver en artikel til Wide om sommerferiecampen og husker at 

lægge en masse gode billeder ved. Det kan være på Facebook eller spejder.dk. DDS Kommunikation og 

Medier samt Korpskontoret kan hjælpe med at lægge en plan for formidling, hvis I henvender jer til dem. 

Efter aktiviteternes gennemførsel fremsendes en kort rapport, som beskriver hvordan aktiviteterne er 

forløbet, om der er skabt medlemsvækst samt en evaluering.  

Gruppen er fornylig gået på Facebook, for at vise hvad vi laver. Her er det meningen, at alle kan informere 

om blant andet sejlads. Det skal være således, så andre kan se, hvad vi foretager os. 

 

 

Milepæle / Tidsplan 

Hvornår starter jeres aktiviteter og hvornår regner I med at de slutter? Hvilke ting skal gøres før I fx kan 

afholde en sommerferiecamp? 

Tidsplanen for projektet er, at båden kommer på værft, når sejlsæsonen slutter.  

Båden står færdig ved sejlsæsonens start. 

Vi mener ikke, at man kan sætte tryghed hos spejderne som et målepunkt, men formålet er, at spejderne 

forbliver i troppen.  

Kan vi eventuelt fastholde en sejler fra sejlklubben, og fastholde interessen for det våde element, må det 

være en succes.  

 

Evaluering 

Hvordan vil I måle på, om I nåede de mål og den succes, I har forventninger til? Hvem er vigtige at spørge 

og hvordan?  

Vi vil fremadrettet registrere, hvem vi sejler med, og hvor de kommer fra.  
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Budget  

Det ansøgte beløb og et samlet budget for jeres aktiviteter.  

Der er mulighed for at søge midler til aktivitetsudgifter via fx Friluftsrådet samt Det Danske Spejderkorps’ 

egne puljer.  

 

Tilbud fra bådværft 

Der vedlægges et uforpligtende tilbud på renoveringen fra et af følgende bådværfter. Tilbuddet skal inkludere 

transport til og fra værftet.  

Slette Bådeværft: http://www.sletten-boats.dk/ 

Årøsund Bådebyggeri: http://aarosundbaadebyggeri.dk/ 

 

 

 

 

 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/lokale-friluftsprojekter.aspx
http://dds.dk/penge-til-spejd
http://dds.dk/penge-til-spejd
http://www.sletten-boats.dk/
http://aarosundbaadebyggeri.dk/

