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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 

 

Formål 

Stifinderne Sø er en aktiv søspejdergruppe i vækst. Vi har i år udvidet aktiviteterne med en klan-gren, og vi 

oplever fortsat en god medlemstilgang. For at sikre, at vi også fremadrettet har den rette sammensatte flåde 

i god stand har vi lavet en plan for anskaffelse og vedligeholdelse, der gerne skulle sikre os mange år frem i 

tiden hvad angår såvel søsikkerhed som at have et søspejder tilbud, hvor børn og unge kontinuerligt oplever 

at kunne blive udfordret sejlmæssigt. 

Freja er en Svendborg jolle fra 1996, som vi ønsker at levetidsforlænge. Den har mange gode år i sig endnu, 

men lider under nogle gelcoat skader samt en dårlig repareret påsejlingsskade. Endvidere ønsker vi at 

montere centerløft, da vi nærmer os et punkt, hvor vi har flere både end bådpladser i havnen. Vi har vurderet 

at dette er en bedre investering frem for at tilkøbe yderligere bådpladser.  

 

Mål 

Målet med at renovere Freja er: 

- at øge bådens samlede levetid 

- at fastholde bådkapaciteten i forhold til mini, junior og trops aktiviteter 

- at øge fleksibiliteten i, hvilke både vi har på vandet. Ved centerløft kan vi selv søsætte bådene efter 

behov. 

- at sikre at vi fortsat har en flåde af Svendborg joller, der kan danne udgangspunkt for længere ture / 

togter for de 3 spejdergrupper med de yngste medlemmer. 

 

Målgruppe 

Målgruppen er primært mini, junior og trop grenene. Svendborg jollen er en god, solid og søsikker bådtype, 

som vi har en stor fortrolighed med. 

Vores Svendborg joller udlånes gerne som både til SøPlan kurserne. 

Det er også denne bådtype, som vi primært anvender ifm aktiviteter som Vild med Vand og Aktiv 

Sommerferie. 

 

Kort beskrivelse af aktiviteter 

Vores Svendborg joller er den grundlæggende base for Stifinderne Sø’s aktiviteter. Svendborg jollen er en 

fantastisk begynderbåd, som generelt besidder en høj søsikkerhed og som er ret robust i forhold til de 

mange forskellige spejdere, der benytter sig af bådene. Det er en god båd, at få den første kontakt med 

sejlads i og lære helt grundlæggende sejlfærdigheder. Selvom vi er ved at udvide flåden, så ser vi det som 

http://dds.dk/baadpuljen
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væsentligt at bibeholde Svendborg jollerne. Mini og juniorgrenene er dem, der har størst medlemstilgang pt. 

så vi har et stort behov for vedligeholdte og sikre både til de mange nye spejdere. 

 

Forventede effekt 

Vores forventninger til effekten er, at der samlet set kan øges i aktiviteten for de 3 grene med de yngste 

medlemmer. 

Med det nye centerløft øger vi fleksibiliteten i at have det rette både i vandet til de enkelte grene. Det er 

vigtigt for Stifinderne Sø at have det rette miks af både. Med tilgang af J22 bådene og en fastholdelse af 

Svendborg jollerne, så vil der i aldersgruppen 8-17 år altid være båd, der passer til dem. For de mest 

rutinerede spejdere, der er fartøjsførere betyder det endvidere, at vi ofte vil have en båd ledig, hvor de på 

egen hånd (efter aftale) kan sejle ud og derved opnå yderligere sejltimer udenfor de deciderede 

spejdermøder. Dermed forventer vi, at den samlede aktivitet vil øges væsentligt. Der er med andre ord 

mulighed or at bibeholde et højt aktivitetsniveau og have samme antal sejltimer trods en stor 

medlemsfremgang. 

 

Formidling 

Projektet formidles på følgende måde: 

- via vores hjemmeside stifinderne.dk 
- via vores overordnede facebook profil for Stifinderne Sø 
- via undergrupper for mini, junior og tropsgrenene 
- artikel i Marsejleren, der er et blad særligt for sejlere tilhørende Marselisborg Lystbådehavn (oplag 

650 ex.) 

 

Milepæle / Tidsplan 

Renoveringen bygger op til sommertogt 2017, hvor resultatet gerne skulle være, at troppen kan tage på 

sommertogt i egne velfungerende både frem for, at vi skal låne fartøjer til dette. 

Juni 2016 Gruppen beslutter at vi skal søge bådpuljen. 

Sep. 2016 Tilbud indhentes på renovering. Gruppen ligger fremtidsplan for bådene. 

Nov. 2016  Bådene tages på land og klargøres til at blive sendt på værft. 

Marts 2017 Både renoveres fra værft og indgår i troppens vinterundervisning/vedligehold. 

April 2017 Bådene søsættes og indgår i aktiviteter for alle grene. 

Maj 2017 Afdelingerne kan tage på tur med egenkapacitet til at have alle spejdere på alle både. 

 Gruppen deltager med alle både i det nationale projekt ”Vild med vand”. 

Juni 2017  Udvidet aktivitet for skolebørn i Aarhus Kommune. 

Juli 2017 Troppen sejler på 2 ugers sommertogt med stop på SL2017. 

 

Evaluering 

Det er i forhold til Freja er det vigtigt at høre spejderne samt deres forældre omkring resultatet.  

Vi forventer, at vi kan se en fremgang i antallet af sejltimer. Dette kan aflæses af registreringer i logbog. 
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Budget  

Budget for renovering af Svendborg jolle, Freja 

Udgifter 

Tilbud fra Årøsund Bådebyggeri 20.000,00 kr. 

Moms     5.000,00 kr. 

Renovering i alt inkl. moms  25.000,00 kr. 

 

Indtægter 

Bådfonden 75% af 25.000 kr.   18.750,00 kr. 

Gruppens egenbetaling      6.250,00 kr. 

 

Gruppens egenbetaling forventes finansieret via indtægter fra loppemarked afholdt i foråret 2017. 

 

Tilbud fra bådværft 

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

transport til og fra værftet.  

Tilbud fra Årøsund Bådebyggeri er vedhæftet denne ansøgning. 

 

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

Årøsund Bådebyggeri: http://aarosundbaadebyggeri.dk/ 
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