
Urban tømmerflåde projekt. 

  

Ansøger: Klanerne i Jens Bang division 

 

Beskrivelse af projektet 

Aalborg er for 5. gang vært for The Tall Ships Race i perioden 2. – 6. juli 2019. Der 

forventes besøg af 90 af verdens smukkeste sejlskibe. Sidste gang Aalborg var vært 

for regattaen var i 2016, hvor der var 718.000 besøgende. Dette tal forventes 

overgået i 2019. 

Denne unikke begivenhed vil klanerne i Jens Bang division gerne udnytte, til at sætte 

fokus på spejderbevægelsen. 

Vi vil i fællesskab bygge en tømmerflåde lejr, for på den måde at vise, at spejdere 

kan tænke ud af rammerne, ved at bygge en lejr på vandet. 

Ved at deltage i arrangementet vil børn og unge få mulighed for at komme ned på 

flåden og se hvordan en mobil flådelejr kan se ud og evt. prøve at lave pandekager 

på trangia. 

Derudover vil folk kunne opleve et flydende lejrbål, med spændende underholdning 

fremført for kajens gæster. 

Om aftenen vil klanspejderne overnatte på flåden. 

Derudover vil der være kano sejlads i samarbejde med nogle af byens frivillige 

friluftvejledere, som er uddannet kano- og kajakinstruktør, hvor de står for 

sikkerheden. 

  

Effekt af aktiviteten 

I forbindelse med tømmerflåde projektet vil klanerne skulle samarbejde om at 

etablere en lejr sammen, dette vil styrke fællesskabet og relationerne imellem 

klanspejderne. 

Derudover vil byens børn og unge blive inspireret til at dyrke det urbane friluftliv, og 

vise at spejder arbejde ikke kun foregår i en skov eller hytte. Og vi håber mange 

efterfølgende melder sig ind i en af byens spejdergrupper. 

Dette projekt er også en mulighed for de grupper som ikke har en hytte/tilholdssted, 

hvor de har mulighed for at lave en lejr. Men kan tage ud til en nærliggende sø eller 

strand, for at have en mobil sølejr. 

  

  

Sammenhæng til udviklingsplanen 

På opfordring af udviklingsplanen tager vi aktiviteterne væk fra den traditionelle 

spejder hytte, til at komme ud til hvor børn og unge er. 

  

Målgruppe 

Nye mikro- mini- junior- tropsspejdere til grupperne. 

Da Aalborg er stor studie by, er der utrolig mange spejdere som tilflytter Aalborg i 

studietiden. Disse studerende skulle gerne have vækket deres interesse i at 



starte/hjælpe i en lokal gruppe i Aalborg. Og være med til at styrke fællesskabet i 

senior arbejdet i Jens Bang division. 

  

Budget 

Tømmerflåde 

projekt     

     

 Størrelse 

Mængd

e Pris pr Pris 

Tryk imprægneret 

Lægter 2*4” 4,8 m 28 96 2688 

Tryk imprægneret 

Lægter 2*4” 2,4 m 14 48 672 

Krydsfiner 122*244 14 349 4886 

Bræddebolte 180 mm af 40 stk. ks 2 400 800 

Spændskiver 10 2 60 120 

Møtrik 1 2 100 200 

Gas trangia  3 799 2397 

Folde anker  3 50 150 

Teleskop flagstang 

6,1  2 400 800 

Surringsbånd 10 m 10 meters 16 200 3200 

Afhugningsøjer 50*50mm 10 35 350 

Sikkerhedshegn om 

flåden  1 1000 1000 

Diverse 1 1 1000 1000 



Total    18.256 

Sponsorater vi søger 

andet sted     

Redningsveste ansøges ved Trygfonden 20 500 10000 

Tønder 

sponsoreret af 

autoforhandler 48 600 28800 

Plastic rullegræs 

sponsoreret af messecenter 

Herning 1 1000 1000 

Kitkat 3*3 m gruppen 1 10000 10000 

Leje af standby 

redningsbåd 

Sponseret af lokal 

dykkerklub 1 3000 

  

  

Økonomi 

Vi ansøger udviklingspuljen om 10.000 Kr. 

 Vi betaler selv de 8.256 kr. 

  

Formidling af projektet 

Vil under The Tall Ship Race foregå via de sociale medier. 

Derudover vil der blive lagt film og billeder op på divisionen, samt på gruppernes 

hjemmesider. 

Derudover vil gerne dele på korpsets Facebook og hjemmeside, så andre kan se 

vores projekt og få inspiration til kommende aktiviteter. 

  

 


