
 

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 

Hvem er ansøgerne og kontaktpersonen inkl. kontaktinformationer. Gruppe og gruppenummer.  

Nørre Alslev Spejderne 

Formål 

Hvad vil I opnå ved at gennemføre aktiviteterne? Her skal I beskrive hvad den nye båd betyder for jeres 

aktiviteter. Får I flere børn og unge på vandet, samarbejder I med andre eller hvordan kan den nye båd 

bidrage til at flere spejdere kommer på vandet? Hvorfor er det vigtigt, at I får den nye både?  

Vores nye svendborg junior jolle kommer til at udfylde et hul i vores flåde mellem vores Tera joller og vores 

nuværende kølbåde. Sammen med Tera jollerne vil vi så tilbyde Junior sejlads (imod at vi pt. kun udbyder 

sejlads til tropsspejdere og op) og have en jævn læringskurve fra jolle, svendborg junior, kølbåd og endeligt 

senior fartøj. 

Vi oplever at når vi får nye unge spejdere – så er det meget overvældende at starte i kølbådene og vi mister 

derfor mange spejdere igen af den grund.  

 

Mål 

Beskriv de mål, I forventer at opfylde med den nye båd. Hvad kommer til at ske? Hvad skal nogen få ud af 

deltage i jeres aktiviteter? Gør gerne målene specifikke og målbare med fx tal og datoer, så I kan sætte 

flueben, når målet er nået.  

Vi vil starte med at tilbyde Junior sejlads fra sæsonen 2017 – som en blanding af allerede eksisterende 

spejdere og gerne nå ud til andre unge hvor at spejder måske ikke har haft den store interesse, men hvor at 

aktiviteten med sejlads kan lokke. Junior spejderne vil bruge svendborg jollen sammen med de yngste 

tropspejdere, for at implementere børn leder børn. 

 

Målgruppe 

Hvem vil I lave aktiviteter for? Hvem vil I opnå noget for? Flere børn og unge, spejderne, skolen eller andre? 

Nyoprykkket tropsspejdere samt junior spejdere. Børn leder børn.  

Junior spejderne sejler Tera joller og lejlighedsvis vil de sejle Svendborg jolle sammen med yngste 

tropsspejdere – det giver god tryghed og ansvarlighed blandt alle. 

 

Kort beskrivelse af aktiviteter 

Her fortæller I om de aktiviteter en ny båd kan sætte i gang, og hvad det betyder for jeres gruppe med en ny 

både. Det kan fx være at I sammen med den lokale skole tilbyder en sommerferiecamp eller at I tilbyder 
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ungdomsklubben at komme ned i gruppen den første onsdag i måneden, så de unge kan få prøvet nogle 

nye aktiviteter.   

 

Med svendborg jollen kan vi endeligt lukket hullet mellem tera jollerne og vores kølbåde – så vi vil starte at 

tilbyde Junior sejlads. Derudover vil båden også blive benyttet til vores engagement i projekt Vild med Vand 

(også støttet af Nordea) i Stubbekøbing havn. 

 

Forventede effekt 

Beskrivelse af den forventede effekt i jeres gruppe. Forventer I flere medlemmer, ledere eller nye 

samarbejdspartnere eller aktivitetstilbud? Hvad er jeres forventninger til succes? 

Vi forventer at vi internt i gruppen vil kunne reklamere bedre for søspejderne (hvor vi oplever et svingende 

deltager antal), tilbyde nye og spændende aktiviteter til junior og tropsspejdere – som forhåbenligt kan smitte 

af på spejdernes omgangskreds og derved give os nye medlemmer. 

6 Junior sejlere og 2 nye tropsspejdere. 

 

Formidling 

Vi vil gerne have, at I fortæller andre om jeres aktiviteter og oplevelser. Det kan være at I lægger nye 

aktiviteter i aktivitetsdatabasen på dds.dk, skriver en artikel til Wide om sommerferiecampen og husker at 

lægge en masse gode billeder ved. Det kan være på Facebook eller spejder.dk. DDS Kommunikation og 

Medier samt Korpskontoret kan hjælpe med at lægge en plan for formidling, hvis I henvender jer til dem. 

Efter aktiviteternes gennemførsel fremsendes en kort rapport, som beskriver hvordan aktiviteterne er 

forløbet, om der er skabt medlemsvækst samt en evaluering.  

Vi er en aktiv del af Vild med Vand i stubbekøbing havn (Også støttet af Nordea fonden), herudover bruger vi 

Facebook meget – hvor der jævnligt bliver postet billeder af vores sejlads aktiviteter. 

Vi bestræber os også på at deltage i kommunens sommerskole, ligesom at vi er aktive i divisionens aktiviter 

hvor vi har haft andre grupper med ude at sejle  (vi er den eneste søspejder gruppe i sydhav division) 

 

Milepæle / Tidsplan 

Hvornår starter jeres aktiviteter og hvornår regner I med at de slutter? Hvilke ting skal gøres før I fx kan 

afholde en sommerferiecamp? 

Båden vil blive taget i brug fra dag 1 – mens at Junior aktiviterne starter sommer sæson 2017. 

 

Evaluering 

Nåede I de mål og den succes, I havde forventninger til? Hvem er vigtige at spørge?  

 

 

Økonomi 
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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

