Vores mødested
Vi holder til på Køge Marina på ”søspejderstationen” som ligger på
vores spejdergrund:

Køge Søspejd
Ivar Huitfeldt Gruppe

Velkommen til nye søspejdere og forældre
Køge Søspejd er en ny søspejdergruppe i Det Danske Spejderkorps og
blev startet i efteråret 2007 af tre ”gamle” landkrabbe spejdere med lyst
til nye udfordringer. Vi vil med Køge Søspejd tilbyde et aktivt friluftsliv
med sejlads og naturoplevelser for søspejdere i alderen 8 til 23 år.

Kontakt information
Gruppeleder
Jan Thorst
℡ 23 31 02 71
jt@ksspejd.dk

Hjemmeside
www.ksspejd.dk

Vi prioriterer friluftslivet højt og vil med udfordrende og sjove aktiviteter
udvikle spejdernes kammeratskab og lære dem at tage ansvar for
hinanden.

Grenleder, Mini (8-10 år)
Vibeke Dalsten
℡ 40 31 47 45
vd@ksspejd.dk

På de næste sider kan du og dine forældre finde flere informationer om
Køge Søspejd og vores tilbud med ”spejder til søs”. Du kan også kigge
ind på vores hjemmeside: www.ksspejd.dk ...

Grenleder, Junior (10-12 år)
Vibeke Dalsten
℡ 40 31 47 45
vd@ksspejd.dk

Vi glæder os til at se jer i Køge Søspejd.

Med søspejderhilsen

Grenleder, Trop (12-16 år)
Dan G. Jacobsen
℡ 22 61 70 62
dgj@ksspejd.dk

Bestyrelse, ledere og spejdere

Grenleder, Senior (16-23 år)
Jan Thorst
℡ 23 31 02 71
jt@ksspejd.dk
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De primære aktiviteter er træning og sejlads i vores forskellige fartøjer
kombineret med de traditionelle ”land” spejderaktiviteter. Vi arbejder ud
fra Det Danske Spejderkorps idégrundlag og formål med sejlaktiviteter
som en naturlig del af spejderarbejdet.
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Lidt søspejder fakta

Sikkerhed og sejlads

Køge Søspejd har lige nu 25 friske søspejdere, men vi håber selvfølgelig at
rigtig mange nye spejdere har lyst til at være sammen med os og lave en
masse spændende og udfordrende spejder-sjov.

Som søspejdere sejler og svømmer vi en del og det er derfor vigtigt at du kan
svømme og færdes trygt i vand. Hvert år i april måned skal alle spejdere op til
en svømmeprøve så du, dine forældre og lederne ved at vores svømmekrav
er opfyldt. Hvis du ikke kan klare svømmeprøven skal dine forældre acceptere
og underskrive en dispensation, men vi opfordrer alle til at træne til svømmeprøven i god tid.

Vi tilbyder søspejder aktiviteter for flere aldersgrupper (spejdergrene) med
ugentlige møder på følgende dage:
I sejlsæsonen:
Junior / Aspiranter
Trop / Jungmænd

tirsdag
tirsdag

kl. 18:00-20:30
kl. 18:00-20:30

Uden for sejlsæsonen:
Junior / Aspiranter
tirsdag
Trop / Jungmænd
tirsdag

kl. 18:30-20:30
kl. 18:30-20:30

Programmet for spejdermøder og aktiviteter hos aspiranter og jungmænd er
forskellige og afhænger naturligvis af spejdernes alder og færdigheder. Vi
mødes som regel på ”søspejderstationen” på Køge Marina, men når vi skal lave
noget specielt mødes vi måske et andet sted. Så derfor skal du altid tjekke
programmet for din spejdergren på vores hjemmeside.
Spejderne arbejder i patruljer på 5-6 spejdere og ledes af en patruljeleder, der
typisk er den ældste og mest erfarne spejder. Tilrettelæggelse og ansvar for
spejderarbejdet vil i høj grad blive udført af spejderne selv med støtte og
coaching fra lederne. Eller som vi gerne kalder det ”Learning by doing”.
Hos Køge Søspejd benytter vi Det Danske Spejderkorps officielle uniformer
sammen med vores gul/røde tørklæde. Vi forventer at du anskaffer en
uniform når du har været søspejder hos os et stykke tid, men tørklædet skal du
have på lige så snart du er meldt ind. Vi har selvfølgelig uniform og tørklæde på
til alle vores møder, ture og arrangementer. Dolk, sangbog og spejderkrus er
også vigtige ting som en ”rigtig” spejder altid har med sig.
Vi regner selvfølgelig med at du kommer til alle vores møder og ture, men
hvis du er forhindret så skal du eller dine forældre melde afbud til en af
lederne. Husk altid fornuftigt og praktisk tøj som passer til årstiden og de
planlagte aktiviteter. Vi hjælper gerne med vejledning og råd, så bare spørg løs.
Medlems kontingentet udgør 400,- kr. pr. kvartal og opkræves elektronisk. Til
vores weekendture og sommertogter får du tilsendt tilmeldinger på e-mail som
skal underskrives af dine forældre og afleveres til os. Betaling med overførsel til
Nordea Bank Reg. nr. 1436 Konto nr. 5499817578. Vi har i løbet af spejder
året forskellige arrangementer, 5-6 weekendture samt 1 uges sommertogt.

Når vi sejler i fartøjerne eller har aktiviteter på vandet skal alle spejdere have
en godkendt redningsvest på. Den første tid kan du låne en af vores veste,
men derefter forventer vi at du køber din egen. Vær opmærksom på at det ikke
er alle redningsveste vi accepterer, så kontakt en af lederne inden du køber din
egen vest.
Vi holder løbende sejlprøver således at spejderne kan teste deres teoretiske
og praktiske færdigheder samt blive fartøjsførere på vores fartøjer. Kravene til
fartøjsførerne er beskrevet i vores sikkerhedsregler og findes på hjemmesiden.

Indmeldelse
Sammen med denne velkomstskrivelse har du fået udleveret en folder med Det
Danske Spejderkorps indmeldelsesblanket. Den skal du udfylde og underskive sammen med dine forældre, når du har bestemt dig for at blive søspejder
hos os. Indmeldelsesblanketten afleverer du til en af dine ledere og den vil blive
opbevaret af gruppens kasserer.
I skal udfylde alle punkterne på indmeldelsesblanketten så præcist som muligt
da den også indeholder jeres kontakt information som vi jo kan få brug for
under møder eller på ture. Hvis I har spørgsmål til blanketten, så skriv, ring
eller endnu bedre kom ned til os på ”søspejderstationen”.
Vi opkræver et indmeldelsesgebyr på 150,- kroner. Når du har afleveret din
indmeldelse og betalt gebyret så får du udleveret et tørklæde, mærker til din
uniform, knobbånd samt lommebogen ”Bølgen”. I lommebogen kan du læse
mere om alt det vi laver som søspejdere.

Vigtigt!
Forældre accepterer ved deres underskrift på indmeldelsesblanketten
at spejderen må sejle med os ifølge sikkerhedsreglementet, som er godkendt af
gruppens bestyrelse og søkyndige medlem.
Har forældrene underskrevet en dispensation fra svømmeprøven
må spejderen deltage i sejlads og andre søaktiviteter.

