
Beskrivelse af vandaktiviteter 
Dette dokument anvendes i forbindelse med støtte til nyerhvervelser af svendborgjoller i Det Danske 

Spejderkorps. Beskrivelsen sendes til pulje@dds.dk. 

 

Ansøger og kontaktperson 

 

Formål 

Den nye båd vil hjælpe til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde sjove og spændende sejladsaktiviteter for 

nuværende og kommende medlemer og forhåbenligt langt ind i fremtiden. Dermed kan den også biddrage til 

at sikre flere børn på vandet i fremtiden. 

Derudover vil båden også komme til at deltage i flere af vores arrangementer, præcist hvilke er beskrevet 

længere nede. 

 

Mål 

– fastholde vores høje aktivitets niveau 

– højere grad af sikkerhed fra materiel i bedre stand 

– bruge fartøjet som ”blikfang” til at tiltrække nye medlemmer 

– hjælpe til at gennemføre nye aktiviteter f.eks. sejladsaktiviteter i samarbejede med andre lokale 

spejdergrupper 

 

Målgruppe 

Fartøjet skal primært bruges som patruljefartøj til vores trop, herudover vil det også blive benyttet i 

forbindelse med aktiviteter der skal tiltrække nye medelemmer f.eks. åbent hus arrangementer. 

Vi vil også gerne kunne bruge fartøjet til at tilbyde spejdergrupper der ikke traditionelt laver søaktiviteter.   

 

Kort beskrivelse af aktiviteter 

Som allerede beskrevet, vil den nye båds primære betydning være for vores eksisterende aktiviteter,dvs. 

Vores togter (sommertogt, førstesejlads, kapsejladsen med de andre søspejdere, osv) derudover vil den 

også blive brugt i forbindelse med vores åben båd arrangement, hvor vi har åbent for at alle interesseret 

børn og unge kan komme ud og sejle. 

Derudover har vi arbejdet med et nyt projekt i samarbejde med de andre spejdergrupper i kommunen 

(tværkorpsligt) hvor vi prøver at tilbyde noget aktivitets udveksling. Dvs. vi tager deres spejdere med på 

vandet og vores prøver nogle af deres aktiviteter. f.eks har vi allerede i år deltaget i en weekend lejr med de 

andre grupper, hvor vi havde ca. 80 spejdere der ikke før havde stiftet bekendtsskab med søaktiviteter med 

på vandet. En aktivitet vi forventer gentaget til næste år, med den nye båd. 
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Forventede effekt 

Vi forventer primært at den nye båd skal hjælpe os med at fastholde vores aktivteter, derudover håber vi 

også på at den kan hjælpe os til, at udvidde kapaciteten da vi udskifter en af de slitte joller sådan så vi ikke 

lægene behøver at holde en jolle på land hvert år pga. reperationer. Dog skal vi lige have have fået fingre i 

nogle flere bådpladser før det for alvor kan lade sig gøre. 

 

Formidling 

Vi formidler vores aktiviteter gennem vores hjemmeside, facebook og de lokale aviser. 

 

Milepæle / Tidsplan 

Mange af vores aktiviteter har endnu ikke præcise datoer, men vi kan give dem vi har og give et ca. tidpunkt 

for de øvrige. 

Første sejlads i maj måned. 

Sommertogtet afholdes hvert år, som oftes i de sidste 3 uger af skolernes sommerferie. 

Åben båd, afholdes i foråret/tidlig sommer 

arrangement med de lokale grupper i sensommeren (slut august) 

kapsejladsen altid den første hele weekenden i september 

 

 

Evaluering 

Vi skal spørge lederne, spejderne bestyrelsen og vores gæster udefra, derudover kan vi se på medlemdtallet 

og vores bestræbelser på at få flere medlemmer virker. 

 

Økonomi 

Dette har vi endnu ikke mulighed for, men aftalebrevet er på vej. 

 


