Velkommen til Kastrup Søspejder
Vi håber, du får mange gode oplevelser og mange år sammen
med os, og vil her fortælle lidt om hvordan og hvorledes.
Kastrup Søspejder er tilsluttet Det Danske Spejderkorps, og er
startet af nogle landspejdere i 1945.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af forældre, ledere og repræsentanter
for medlemmer, der er fyldt 15 år. Der holdes normalt et forældremøde i februar,
hvor regnskab og budget godkendes og bestyrelse sammensættes. Desuden er der et
søkyndigt medlem, typisk en forælder, der løbende holder øje med bådenes stand.
Kastrup Søspejder er delt op i
søulve ( 8 – 9 år ), juniorer (10-11 år),
søspejderne ( 12-17 år ) og seniorer
herefterAfhængigt af hvor mange medlemmer
og ledere der er, arbejdes der i
selvstændige afdelinger.
Ledere rekrutteres blandt de ældste
spejder og i høj grad blandt forældre
L
Bådene
Søulvene bruger mest optimistjollerne. Optimistjollerne er lette at sejle og kan også få
meget fart på. Der kan være 2 i dem, hvis man klemmer sig lidt sammen. Hvis
jollerne skulle kæntre, så flyder de fint. Når der sejles uden for havnen, er der normalt
en følgebåd med.
Juniorerne bruger både optimist og store både, mens søspejderne altid sejler i vore 5
svendborg seniorer – Fribytteren, Kaperen, Korsaren, Bukkaneren og Piraten (normalt står
der en på land i reserve). Det er en lille kølbåd på 6 m, som er både pænt hurtig og
sødygtig. De er godkendt til 6 personer,
men 3-4 er mere passende. Der er 4
køjer, hvis man ikke fylder for meget.
Der er ofte ledere med i bådene, når der
er nye medlemmer eller juniorer, men
ellers sejler spejderne selvstændigt
under opsyn. Efter et par år er der
mulighed for at få taget
fartøjsførerprøve, som giver mulighed
for selvstændig sejlads i et område
uden for havnen. Der skal så altid
hentes tilladelse hos lederne.

Til seniorer og som følgebåd er der en 806’er. Desuden har vi kanoer og en motorjolle.
Redningsvest
Redningsvest stilles til rådighed. Alle skal bære redningseller sejlvest under sejlads.
Indtil man er 12 år og spejder, skal der bruges redningsvest med
krave – også når man bare går ned på bådebroerne og fisker.
Fra 12 år stilles der stadig krav om vest med krave, men det
er ikke nødvendigt at tage dem på før der sejles. Over 18 år
må der bruges sejlervest.

Uniform
Ved indmeldelse udleveres
lyseblåt halstørklæde.
Derudover kræves en
uniform - enten en rigtig
uniform eller en mørkeblå
busseronne, som kan
købes hos Spejder Sport.
Udstyr
Der behøves ikke det helt
store sejlerudstyr.
Busseronnen tager de
værste sprøjt og tørrer
hurtig. Cowboybukser er
praktiske – ikke joggingbukser, de suger vand. Kondisko med lyse såler og så en
ekstra trøje til at tage inden under busseronnen.
Skiftetøj er en god ide.
Til sejlende ture er regntøj nødvendigt. Sejlerstøvler kun nødvendigt på
længere ture.
Så skal der på et tidspunkt bruges en dolk – en slirekniv eller en Morakniv er de
bedste.
Om vinteren
Her laves der meget af det samme som almindelige spejdere gør. Der øves i knob,
søvejsregler og meget andet, men det meste af tiden foregår med leg og konkurrence
– ofte med henblik på at få lært noget af det, der skal bruges i bådene. Der er normalt
1-2 ture i løbet af vinteren.

Forårsarbejdet
Før sejlsæsonen starter skal bådene gøres i
stand, og det forventes, at alle deltager i
dette. Der skal gøres rent, slibes, males og
poleres, før bådene er klar til sejlads, og
der må regnes med 2-3 ekstra mødedage
til dette i løbet af april-maj.
I sejlsæsonen
Der sejles normalt en aften fast, og
derudover kan der være ekstra sejlads på
andre dage eller weekenderne. Bådene skal rigges til og af, og specielt i begyndelsen
kan det tage lidt lang tid, indtil alle finder ud af at hjælpe til og deles om det. Det kan
ofte være svært at være klar med afrigningen lige på klokkeslæt, så der må gerne
udvises lidt tålmodighed, når spejderne skal hjem. Vi er jo meget afhængige af
vinden, så tiden kan hurtigt smutte
Afbud
Vi ser gerne, at der meldes afbud til de faste møder. Det er blandt andet for at kunne
give beskeder og måske også at vente med at sejle, hvis nogen er lidt sent på den.
Programmet ”Jollen”
Hvert kvartal udsendes programmet ”Jollen” på mail. I må meget gerne tilmelde jer
til arrangementer på mail eller sms. Vær opmærksom på, at mail kan havne i ”spam”.
Kontingent
Der kommer opkrævning per mail hvert kvartal. Der betales via korpsets medlemssystem
Betaling bør ske med Dankort eller Visa, da Mastercard tager stort gebyr.
Betalingen kan også oprettes i netbank
Medlemssystemet
Gennem nedenstående link kan I få fat i vejledningen til medlemssystemet, hvor adresser
m.m. kan rettes og betaling kan oprettes
https://dds.dk/sites/default/files/2017-10/Ha%CC%8Andbog til brug af DDS medlemsservice.pdf

Web-side
Vi har en hjemmeside : www.kastrupsøspejder.dk.
Det et meningen, at man skal kunne tilmelde sig ture her og se billeder fra ture og meget
andet. Der er mange oplysninger om uniform, mærker, søvejsregler og meget andet.

