
 

Det Danske Spejderkorps – Arsenalvej 10 – 1436 København K – Tlf.: +45 32 64 00 50 – info@spejder.dk – spejder.dk 

Side 1 af 3 

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: 

Med tre nybyggede Svendborgjoller erstattes Køge Søspejd tre gamle joller fra 1974. Køge Søspejd er en 

nystartet søspejdergruppe fra 2007. I 2010 anskaffede gruppen 3 brugte Svendborgjoller fra 1974/75, hvor 

de har tjent som søspejderfartøjer i over 30 år til vores tropsspejdere.  

Jollerne bruges af vores tropsspejdere som deres patruljefartøjer til sejladstræning samt på patruljeture og 

længere togter. Herudover bruges jollerne af gruppens øvrige spejdere ved forskellige sejladser og 

arrangementer. 

Jollerne anvendes tillige ved arrangementer i lokalområder, Søndre Havnedag, Havnens dag på Køge 

Marina, Foreningernes Dag i forbindelse med Køge Festuge samt i Køge kommunes Sommerferie aktivitet til 

alle børn i Køge Kommune. Vi har i år været nødt til at melde fra på mange af disse arrangementer, idet kun 

en af vores Svendborg joller har været sejlklar.  

Efter 5 travle sejlsæsoner med mange timers sejlads i de 3 Svendborgjoller har vi i efteråret 2015 

konstateret, at jollerne, der er bygget i årene 1974-75, står overfor en større renovering eller udskiftning for 

fortsat at kunne sejles af vores spejdere, samt leve op til de aktuelle sikkerhedskrav for gruppen og Det 

Danske Spejderkorps. 

De 3 Svendborgjoller er blevet gennemgået af en professionel bådbygger for en vurdering af muligheder og 

omkostningerne til at sætte dem i forsvarlig stand til yderligere 10 års brug. Her blev det vurderet at det ville 

koste ca. 60.000 pr. jolle. 

To af de gamle jolle har af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunne klargøres til denne sæson, og de 

nuværende tropsspejderne har, måtte deles om en jolle. 

Med et forventet antal på 15 tropsspejdere i den kommende sejlsæson er det nødvendigt med mindst 3 

fungerende patruljefartøjer, for at vi kan tilbyde sejladsaktiviteter og udfordringer til denne aldersgruppe. Det 

er vigtigt at fastholde de store spejdere i gruppen således, at vi fremadrettet kan opbygge den kommende 

generation af seniorspejdere og ledere. 

 

 

Mål 

Målet for Køge Søspejd med anskaffelse af nye Svendborgjoller er, at kunne fortsætte arbejdet med at være 

en søspejdergruppe i udvikling, hvor det fortsat er muligt at tilbyde sejladsaktiviteter til tropsgrenen. 

Vi forventer, at investering i nye Svendborgjoller vil tjene gruppen de næste 30-40 år, med en forvente 

levetid, som vores nuværende joller har gjort det. Nedenstående mål er kortsigtede mål.  

Køge Søspejd ønsker at fastholde de nuværende spejdere samt at tiltrække nye spejdere og ledere 
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• Medlemstilgang på 25% per år 

• Etablering af en Mikrogren i 2018 

• Minimum en grenleder og en assisten i hver gren 

• Efterår 2016 etablering af samarbejde med Køge Sejlklub – afholdelse at minimum et årligt fælles 

arrangement for at skabe fællesskab på Køge Marina 

• Udklække nye lystsejler, 1 ny bådejer per år 

• Samarbejde med de øvrige spejdergrupper (alle spejderkorps) i Køge kommune, samt i de 

nærliggende kommuner Stevns og Solrød 

• Deltage i Køge Kommunes sommerferieaktiviteter hvert år og tilbyde aktiviteter til minimum 40 børn. 

• Deltage i Havnedag på Køge Marina, samt være aktiv i øvrige arrangement på Marinaen. 

• Vi ønsker en medlemsfastholdelsesprocent på 80% 

• Standerhejsning 29. april 2017 med indvielse/dåb af de nye joller – invitation af alle vores 

søspejdere og spejderfamilier, foreninger på havnen, øvrige spejdergrupper, pressen 

• Stor 10 års jubilæumsfest i efteråret 2017 

Køge Søspejd har en stor juniorgren, og det er et mål, at alle spejdere skal fortsætte og fastholdes i 

tropsgrenen.  

Køge Søspejd ønsker at medlemstallet er fordoblet blandt spejdere og ledere i 2020. 

Køge Søspejd ønsker at samarbejde med en lille landspejdergruppe for at give flere spejdere en fælles 

oplevelse på land og på vandet. 

I efteråret 2016 inviteres lokal spejdergruppe til samarbejde og fælles aktiviteter. 

2017 Den lokale gruppes spejdere tilbydes sejladsaktiviteter fælles med Køge Søspejd. Dette for at nå et 

større fællesskab blandt spejderne, og for at kunne tilbyde flere aktiviteter til at fastholde spejdere på Land 

og på vandet. 

I efteråret 2016 har Køge Søspejd indledt et samarbejde med Køge Sejlklubs jolleafdeling. 

Formålet er at skabe fællesskab på Køge Marina, samt at skabe flere unge sejlere på havnen. 

 

 

Målgruppe 

Svendborgjollen anvendes af Køge Søspejd som patruljefartøj i tropsgrenen. Mange spejdergrupper har 

svært ved at fastholde de 12-16 årige spejdere. Ved sejllads i Svendborgjolle udfordres spejderpatruljen til 

sammenhold og ny læring for at kunne sejle jollen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. 

Ældre tropsspejdere lærer de yngre at sejle. Ved anskaffelse af nye jolle vil denne aktivitet fortsat være 

mulig, og det vil herved være muligt at fastholde vores nuværende store juniorgren, når de i sommeren 2017 

rykker op i tropsgrenen. 

Køge Søspejd vil tilbyde sejladsaktiviteter til de lokale spejdergruppe. 

Sejlads i Svendborgjoller indgår som en væsentlig del af alle vores aktiviteter, så det vil rammer børn og 

unge i alle aldre.  
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Vi har tidligere kørt et projekt i samarbejde med Køge kommune med utilpassede unge, hvor vi på hverdage 

havde disse unge med ude at sejle – vi vil med de nye jolle blive i stand til at deltage i kommende projekter 

som disse.  

Kort beskrivelse af aktiviteter 

 

Nye Svendborgjolle vil give mulighed for fortsat sejladsaktivitet til troppens spejdere på Køge Bugt samt på 

togter til de omkringliggende havne. 

Svendborgjollen giver mulighed for at børn leder børn ombord på Svendborgjollen. 

Med gruppens aktiviteter giver vi gruppens spejdere en unik sejladsoplevelse, samtidig med at vi til diverse 

arrangementer har mulighed for at invitere byens børn unge til en sejloplevelse i en Svendborgjolle. 

Forventede effekt 

 

Køge Søspejd forventer en medlemstilgang, og at vi ved fortsat at kunne tilbyde sejllads til tropsgrene kan 

holde på gruppens nuværende og kommende spejdere. 

Køge Søspejd forventer at øge antallet af ledere. 

Køge Søspejd forventer at etablere samarbejde med lille lokal spejdergruppe. 

 

Formidling 

Køge Søspejds PR-gruppe informerer jævnligt lokale medier i forbindelse med aktiviteter, samt opdaterer 

Facebook. Artikler sendt til lokalaviserne optages velvilligt. 

 

Milepæle / Tidsplan 

Aktiviteten starter ved modtagelse af jollerne. Efter modtagelsen, skal båden klargøres til togt. Sommertogtet 

2017 forventes at foregå i de nye Svendborgjoller. 

 

Evaluering 

På Grupperådsmødet 2020 vil evaluering af mål blive fremlagt for grupperådet. 

Økonomi 

I skal vedlægge en kvittering for, at I har overført det aftalte beløb, jf. aftalebrevet. Der er mulighed for at 

søge midler til aktivitetsudgifter via fx Friluftsrådet samt Det Danske Spejderkorps’ egne puljer 

 

 

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

