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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. 

J22 er Stifinderne Sø’s nyeste skud på stammen. Efter mange år med fokus på Svendborg joller har vi 

oplevet et behov for, at udvide vores flåde til at omfatte en lidt mere udfordrende bådtype, der placerer sig 

mellem Svendborg jollerne og Banner 34, der er vores lederfartøj. 

Vi har købt en brugt J22 i ret god stand, men da den har været tilrettet til et andet brug end vores, så har den 

en mangel i form af en fenderliste. Det vil betyde meget for bådens levetid og risiko for skader på skrog og 

gelcoat at denne påmonteres. Så lige nu benyttes båden kun af de allermest rutinerede søspejdere. 

 

Mål 

Målet med at renovere J22 er: 

- at øge bådens samlede levetid 

- at nedsætte risikoen for betydelige og dyre skader 

- at kunne tilbyde en båd, der også udfordrer gruppens ældste søspejdere 

- at øge bådkapaciteten i forhold til klan aktiviteter 

- at få en båd, der også kan anvendes til at udfordre de ældste og mest rutinerede tropsspejdere 

 

Målgruppe 

Målgruppen er primært trop og klan grenene. Her oplever vi, at når man når 13-14 års alderen og måske har 

været aktiv søspejder gennem 5-6 år kan opstå en vis form for kedsomhed ved kun af benytte Svendborg 

jollerne. For at være på forkant med, at de så måske ender med at finde andre søsportsaktiviteter – og at vi 

kan fastholde deres interesse fx i konkurrence med efterskoleophold mv.  Det forventes, at denne båd vil få 

mange sejltimer fremadrettet. 

 

Kort beskrivelse af aktiviteter 

J22 er som sagt et nyt fartøj hos Stifinderne Sø. Målet er, at vi skal have 2 både i alt af denne type. Det gør 

sejladsen sjovere. J22 skal indgå i trops- og klan aktiviteter. 

 

http://dds.dk/baadpuljen
mailto:pulje@dds.dk
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Forventede effekt 

Vores forventninger til effekten er, at der samlet set kan øges i aktiviteten for de 2 grene med de ældste 

medlemmer. 

Vi forventer, at det kan bidrage til, at vi bedre kan fastholde søspejdere i aldersgruppen 13-23 år, der på 

denne måde kontinuerligt kan få nye udfordringer sejlmæssigt og opnå sejlerfaring med endnu en bådtype i 

søspejder regi. Det giver mulighed for at bibeholde højt aktivitetsniveau – samme antal sejltimer trods 

medlemsfremgang. 

 

Formidling 

Projektet formidles på følgende måde: 

- via vores hjemmeside stifinderne.dk 
- via vores overordnede facebook profil for Stifinderne Sø 
- via undergrupper for troppen og  klan-grenene 
- 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 / klanen 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 / klanens 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 / klanen sejler på 2 ugers sommertogt med stop på SL2017. 

 

Evaluering 

Det er i forhold til J22 vigtigt at høre lederne omkring resultatet. Vi skal have evalueret bådtypen ift 

anvendelse, udfordringer og søsikkerhed. 

Endvidere er de ældste tropsspejdere samt klanspejdere en vigtig del af evalueringen. Det er de spejdere, 

der får mulighed for at benytte fartøjet til deres aktiviteter fremadrettet. 

J22 vil også være tilgængelig for de yngste spejdere, men da J22 er en mere livlig båd, end de Svendborg 

joller, som vi traditionelt har benyttet, så vil de i første omgang ikke sejle båden på egen hånd. 

 

Budget  
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Budget for renovering af J22 

Udgifter 

Tilbud fra Årøsund Bådebyggeri   9.700,00 kr. 

Moms     2.425,00 kr. 

Renovering i alt inkl. moms  12.125,00 kr. 

 

Indtægter 

Bådfonden 75% af 12.125 kr.     9.093,75 kr. 

Gruppens egenbetaling      3.031,25 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/ 

 

 

 

 

 

http://www.sletten-boats.dk/
http://aarosundbaadebyggeri.dk/

