
Ansøgning om renovering 
 
Ansøgere og kontaktperson  

 
Formål  

Formålet med denne renovering er på længere sigt, at opnå to sødygtige spejderbåde (to 
drabanter) til vores klan. Samtidig har vi en klan som har vokseværk og dermed ligger pres på 
at kapaciteten af både. 
I Søspejdertroppen Gry har vi gjort brug af vores to drabanter over mange år, hvilke har 
medført til centrale mangler og skader. Den ene båd er ikke engang sejldygtigt pga. køl skader. 
Renoveringen vil gøre det muligt, at opretholde standen af vores både, som  netop danner 
ramme for gruppens hovedaktivitet; sejlads. Spejderarbejdet i klanen er med til udvikle unges 
kompetence indenfor sejlads, samt værdien af fælleskab.  
Denne renovering vil bidrage til, at klanen kan opretholde antallet af både og dermed skabe 
grundlag for det forsatte vokseværk.  
 
Mål 

• Fastholde vores klan på  ca. 20 aktive.   
• Sikre antallet af sejledygtige både i mange år frem i tiden, som er grundlaget for vores 

aktiviteter. 
 
Målgruppe 

Målgruppen er unge spejder i alderen 16 til 24 år. Som har en del sejladserfaring. Men som 
også er en aldersgruppe, hvor mange andre aktiviteter end spejder trækker. Derfor håber vi 
også at denne renovering er med til at ligge grundlaget for forsat vokseværk. 
 
Kort beskrivelse af aktiviteter 

De to drabanter danner ramme for klanens hovedaktivitet. Hver tirsdag aften mødes vi i 
Svanemøllehavnen, og sejler i Sundet. Ydermere benyttes bådene flittigt af vores medlemmer, 
udenfor de officielle mødetider. Klanen tager i høj grad ansvar for oplæring af de unger 
spejder.  
Hvert år tager vi på én årlig sommertur på 2 uger rundt i landet, hvor størstedelen af gruppen 
deltager. 
Drabanterne benyttes meget selvstændigt hos klanen, men bruges samtidig, som en 
hjælpende hånd i uforudsete situationer som følgebåd.  
 
Forventende effekt 

For at ikke at gentage os selv, er vores forventning kort sagt at denne renovering vil tillade os 
at fortsætte det arbejde vi udfører og holder af. Dog er et succes-kriterier for dette, at vi vores 
både er sikre, og funktionelle, så vi med ro i sindet kan lade de unge bruge bådene. 
 
Formidling 

Vi deler vores aktiviteter jævnligt over sociale medier, samt vores månedlige nyhedsbrev 
’’Standeren’’. Vi vil i fremtiden også bruge de ressourcer som DDS (Det danske spejderkorps) 
tilbyder f.eks. Ved at lave opslag, og indslag i spejderbladet ’’White’’, og ’’Track’’ samt DDS 
hjemmeside www.spejder.dk. Ydermere forsøger vi at få et indslag i Østerbro lokalavis, 

http://www.spejder.dk/


hvilket vil øge lokalsamfundets tilknytning til gruppen, dermed sikre en forøget tilslutning til 
søspejdertroppen ’’Gry’’  
 
Milepæle/tidsplan 
Da vi søger midler til puljen, til at renovere eksisterende materiel, som skal gøres sødygtigt, er 
den primære effekt at vi kan opretholde vores ugentlige møder, og sikre vores årlige ture, og 
aktivitets niveau, både i, og ude for sejlsæson. Såfremt ønsket sender vi gerne et program for 
årets planlagte aktiviteter, så som sø-plan, distriktskapsejlads, og sommertogt. Derfor skal vi 
bruge puljen til at sikre disse til sæsonens start i maj. 
 

 
Evaluering 

• Fastholde vores jungmandstrops på ca 20 medlemmer  
-Der er stor efterspørgsel på medlemskab i troppen, derfor er den eneste begrænsning 
funktionaliteten af vores både.  
 

• Sikre at vi i mange år frem i tiden, kan tilbyde børn og unge mulighed for sejlads og 
socialt samvær  

 
Budget 

 
 
 
Tilbud fra bådværft  


