Søspejder informationer

Søspejderstationen

Som søspejder kan du:

Vi holder til på Køge Marina, hvor vi har
vores søspejderstation.

• Blive fortrolig med vandet og lære at
sejle og navigere.
• Minispejder: Lære de basale spejderfærdigheder og samarbejde med andre.
• Juniorspejder: Lære at sejle optimist og
kano og være med på de større fartøjer.
• Tropsspejder: Være en del af en patrulje
med ansvar for jeres patruljefartøj og
planlægning af egne sejladser.
• Senior: Være sammen med andre unge
med ansvar for egne aktiviteter og
hjælpere ved gruppens aktiviteter.
Spejdergrene og aldersgrupper:
Mini
Junior
Trop
Senior

8-10 år
10-12 år
12-16 år
16-24 år

Adresse:
Køge Marina
Bådehavnen
4600 Køge

Stationen ligger i det sydvestlige hjørne af
marina’en og her har vi en lille hytte og
nogle containere til vores grej.

Pr. Kvartal
Opkræves

Kontakt information
Finder du på vores hjemmeside:
www.ksspejd.dk

Kontingent:
400,- kroner
1/1, 1/4, 1/7 og 1/10

Bank: Nordea
Reg. nr. 1436 Konto nr. 5499817578
CVR-nr:
30791959

Køge Søspejd
Ivar Huitfeldt Gruppe
Er du til vild sø og høj bølgegang eller
mere til en fredelig kanotur på Køge å
- så er Køge Søspejd noget for dig.

Her er et tilbud til dig, hvis du er
mellem 8 og 23 år og har lyst til at
blive ”spejder til søs”.

Kunne du tænke dig efter en masse
træning og bestået ”fartøjsførerprøve”
at få ansvaret for et fartøj med en
besætning på op til 5 spejdere?

Tirsdag kl. 18:00 - 19:30

Sejlsæson Tirsdag kl. 18:00 - 20:30
Vinter
Tirsdag kl. 18:00 - 20:00

S P E J D E R K O R P S

Vi arbejder i patruljer med 4-6 spejdere
efter princippet børn leder børn.

2-3. klasse
4-5. klasse
6-9. klasse
10.+ klasse

Mødetid for Junior, Trop og Senior:

D A N S K E

Vi vil med Køge Søspejd skabe
Friluftsliv med udfordringer.

Mødetid for Mini’er:
Hele året

D E T
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Vi deltager ikke i kapsejladser, men
sejler for at få gode oplevelser med
bådene og internt i patruljen.

Fartøjer
Optimist: Glasfiberjolle
med sænkekøl der kan
sejles af 1-2 spejdere.
Bruges til træning.
Vi har 11 optimist joller.

Wayfarer: Glasfiberjolle på 17
fod med sænkekøl. Kan sejles
af 2-6 spejdere og bruges til
træning og ture. Jollen kan
trækkes op på land, når vi
sejler ud på længere ture.
Vi har 2 Wayfarer joller.
Svendborg: Glasfiberjolle
på 19 fod med fast køl. Kan
sejles af 2-6 spejdere og
bruges som patruljefartøj til
træning samt på længere
ture og togter.
Vi har 3 Svendborgjoller.

Kølbåd: Større fartøj bygget i
glasfiber med fast køl. Kan
sejles af 3-10 store spejdere
ved på togter og bruges som
følgebåd på længere sejlture.
Vi har en Jeanneau 27 og en
Maxi 95.
Havkano: En stabil kano
beregnet til sejlads på åer
søer og åbent hav. Kan
sejles af 2-4 spejdere.
Vi har 6 havkanoer.

Aktiviteter
Klargøring af fartøjer
Patrulje- og friluftsliv
Primitiv madlavning
Bådfører eksamen
Kæntringsøvelser
Vandaktiviteter
Svømmeprøve
Førstehjælp
Båltænding
Navigation
Vigeregler
Sejlteori
Sejlads
Natløb
Knob

Om os
Køge Søspejd er en søspejdergruppe i
Det Danske Spejderkorps og blev
startet i efteråret 2007.
Vi vil med Køge Søspejd tilbyde et aktivt
friluftsliv med sejlads og naturoplevelser.
Lørdag den 26. april 2008 holdt vi vores
første standerhejsning der markerede den
officielle start for Køge Søspejd med faste
møder og masser af søspejderaktiviteter.
Vores aktiviteter er baseret på en god
blanding af sejlads og træning i vores
fartøjer og de traditionelle ”land” spejderaktiviteter.
Vi er i dag 20 friske søspejdere
Så nu mangler vi bare dig !

Weekendture
Standerhejsning
Ryste-sammen-tur
Sommertogter
Afriggerfest
Kig ned til os på Køge Marina, hvor vi
holder vores ugentlige spejdermøder eller
smut en tur ind på vores hjemmeside og
tjek de seneste nyheder og billeder fra
vores aktiviteter.

På gensyn i Køge Søspejd

