KONG VOLMER SØTROP

Søspejderne i Vordingborg

Velkommen som søspejder i Kong Volmer Søtrop!
Når du står med denne folder er det sikkert fordi du lige er blevet søspejder i Kong Volmer Søtrop.
Vi har samlet lidt nyttig information til dig om hvad vi laver og hvilke regler der er for sejlads, uniform,
møder m.m.
Hvis der er spørgsmål du ikke finder svaret på her, skal du bare spørge en af dine spejderkammerater eller
en leder.
Vi håber du får et pragtfuldt søspejderliv sammen med os fyldt med gode oplevelser, sejlture, friluftsliv,
udfordringer og venskaber.
Med søspejderhilsner
Søspejderne i Kong Volmer Søtrop
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Historien
Kong Volmer Søtrop en en søspejdergruppe i Det Danske Spejderkorps og blev startet i 1946.
I starten sejlede spejderne i en stor robåd ”Lange Maren”. Senere fik troppen bygget to ålborgjoller i
Petersværft, Å 30 Haien og Å 31 Søhesten. I starten af tresserne fik troppen ”Lodsen”. Det var en tidligere
post-og lodsbåd, der havde sejlet i Smålandshavet. Den var bygget på Fejø. Båden fungerede som førerbåd
for ålborgjollerne, når man var på tur. Der blev anskaffet yderligere to ålborgjoller, Å 23 Delfinen, og Å 42
Havørnen, så troppen nu fungerede med 4 patuljefartøjer og Lodsen. I halvfjerserne fik troppen foræret en
International Folkebåd af en tidligere søspejder, og den overtog rollen som førerbåd i en periode.
I 1972 byggede forældre til søspejderne, troppens hus, der ligger på Nordhavnen. Her er plads til
søspejdernes både om vinteren, og plads til møder og arrangementer.
Søspejderne har deres egen bro ved tropshuset, hvor bådene ligger, og hvorfra al sejlads udgår. Vi har i dag
4 Ålborg Joller: Å 1 Havørnen, Å 66 Ternen, Å 78 Hajen, Å 79 Delfinen som også er vores patruljefartøjer.
Derudover har vi en mindre træbåd, Søkongen og en førerbåd Vegaen.
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Om at være søspejder
Som søspejder er man spejder – og så alligevel lidt anderledes end de andre spejdere. Som søspejdere er vi
mest på vandet og her handler det først og fremmest om at få nogle gode oplevelser sammen, mens vi
sejler.
Et søspejderliv er fuld af oplevelser i naturen, både på vandet og i land. Vi er opdelt i patruljer, der både
sejler og tager på løb og ture sammen. I hver patrulje er der en patruljeleder og en patruljeassistent. I
patruljerne arbejder vi sammen, bruger vores opfindsomhed og færdigheder og tager ansvar både for de
projekter og udfordringer, vi får stillet og for hinanden.
I sejlsæsonen har vi ugentlige sejladser hver torsdag og derudover, som minimum, et Pinsetogt til Nyord og
et Sommertogt, der som regel går til Smålandsfarvandet. I vinterhalvåret har vi også møder hver torsdag
hvor vi laver vi almindeligt spejderarbejde og lærer navigation og andet vi skal bruge når vi sejler. Vi tager
også på ture og løb udenfor sejlsæsonen, både alene og sammen med andre spejdergrupper.
Fordi vi er spejdere har vi altid uniform på, både på møder, ture, løb og kurser. Uniformen er mørkeblå
kraftig skjorte med lommer og vores tørklæde lyseblåt. Om sommeren skal man som minimum have
tørklædet på. Derudover findes der spejderbælter som kan være praktiske at have til knobbånd, strygestål,
kniv m.m. med de er ikke en obligatorisk del af uniformen. Uniformen gør spejderne synlige, den viser ud
Korpsmærke
(er trykt på nye uniformer)
Gruppens navnebånd
Søspejdermærke
Årsstjerne

Tørklæde i gruppens farve
Forløbs- og
færdighedsmærker
Kilometermærker
Divisionsmærke

Mærker fra
lejre og
arrangementer
ad til, at spejdere udgør en helhed og den styrker fællesskabsfølelsen. På uniformen er der forskellige typer
mærker. Mærkerne viser hvilken gruppe og division man hører til, at vi er søspejdere, hvor mange år man
har været spejder, hvilke kurser, ture og løb man har været på og hvilke forløb man har været igennem og
hvilke færdigheder man har tilegnet sig. Mærkerne skal sidde på bestemte steder på uniformen, se billedet
ovenfor.
Vi har altid redningsveste på når vi sejler og når vi er på broen, også selvom vi kun liiige skal fiske lidt eller
kigge til bådene. Som søspejder skal man kunne svørmme 200 m. Men vores vigtigste sikkerhed er at vi
tænker os om, både inden, under og efter sejlads. Det betyder også at der kan være torsdage hvor vi aflyser
sejladsen på grund af vejret. Vi har vores eget søsikkerhedsreglement i gruppen og et der gælder i hele
korpset. Se mere info om gruppen på www.siv.spejder.dk, mere om Det Danske Spejderkorps på
www.dds.dk og inpiration og spejderskæg og ballade på www.spejder.dk.
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Et søspejderår
Sejlsæsonen starter hver år med standerhejsning den sidste weekend i april, hvor bådene søsættes efter
vinteren.
Alle torsdage i sejlsæsonen er der aftensejlads. Målet med torsdagsejladserne er
først og fremmest at spejderne får nogle gode, sjove og lærerige sejlture sammen
med deres spejderkammerater. Indtil spejderne selv er store og erfarne nok til at
sejle, er der en voksen bådsfører med i hver båd. Det er bådsføreren der sørger for
at alle spejdere får prøvet de forskellige roller på båden og at alle bliver bedre til at
sejle alt efter lyst og motivation.
Vi fører logbog og holder øje med hvor mange sejltimer, hver spejder har sejlet i
løbet af en sejlsæson. Ved standerstryning bliver der uddelt diamantknob til de
spejdere der har sejlet flest timer.

I Storebededagsferien er der PUF kurser for de 11-12 årrige. PUF = Patruljeliv +
Udvikling + Friluftsliv. På PUF kurserne er spejderne på kurser med andre
jævnaldrende spejdere fra hele landet. De bliver inddelt i patruljer, får oplevelser og
lærer nye færdigheder.
Det første togt i sejlsæsonen er Pinsetogtet der går til Nyord. Vi sejler i
patruljebådene til Nyord Havn hvor vi slår lejr og ser hvad der er at se på Nyord,
natur og kultur. Hvis vejret er til det, tager vi en heldagstur til Stege med følgebåden
Vegaen og spiser en is.

Sommertogtet går traditionen tro til
smålandsfarvandet. På sommertogtet sejler
vi som regel efter vejret og gerne til en ny
havn hver dag, så vi får nogle gode lange
dage på vandet.
Når vi er i havn, går der noget tid med at
slå telte op og komme på plads, men der er
også tid til at bade og fiske og have det
sjovt og hyggeligt sammen. Vi laver mad i
vegaen og på bål/grill på havnene og sover
sammen med vores patruljer i de gule
patruljetelte. De voksne overnatter i
følgebåden.

Økseløbet foregår midt i september og er en gammel
tradition, hvor vi kæmper mod de andre spejdere fra Møn,
Næstved og Præstø om at vinde sølvøksen - og søspejderne
har tradition for at vinde det hele!
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I efterårsferien er det storspejdernes tur til at komme på kursus. Plan-kurserne er for de 12 til 16 årige.
Kurserne er aldersinddelte og foregår mange steder overalt i landet. Formålet med Plan-kurserne er at få
store oplevelser med friluftsliv, ledelse, færdigheder, grænser, samarbejde, venskaber og meget mere.

Vi tager også på mindre weekendture i sejlsøsonen. Eksempelvis ”24
timer til vands” hvor spejderne opholder sig 24 timer i Ålborgjollerne.
Først en god lang sejltur med servering af frokost, så aftensmad og til slut
overnatning under storsejl i jollerne – jo, det kan man også.

Den første weekend i oktober er der Natløb i Vordingborg for storspejderne. På Natløbet kommer
spejderne både til at bruge deres spejderfærdigheder og fantasi når de skal på løb rundt i Vordingborg By
natten igennem – og så plejer det også at være lidt uhyggeligt…

Når sejlsæsonen slutter med standerstrygning den sidste
weekend i oktober og bådene kommer på land, tager vi hul på
spejderarbejdet. Vi laver både aktiviteter der har noget med
sejlads at gøre og aktiviteter hvor vi arbejder med de forløb og
mærker som landspejderne også bruger. Det kan være
navigation, morse, koder, knob, bål, udeliv og udstyr orientering
(kort og kompas), udeliv, pioner (arbejde med rafter) og
håndværk telt, kniv og bål. Derudover skal bådene hvert år slibes
ned og klargøres til næste sejlsæson.

Derudover tager vi både på mindre løb og ture i gruppen og på større løb – Økseløb,
Divisionsturnering, spejdertræf og Natløb – sammen med andre spejdere. På turene
laver vi mad på bål og sover for de meste ude, enten i vores gule spejdertelte eller i
sheltere med mindre det er alt for koldt. De mindre løb i gruppen går oftest til
Vintersbølleskoven eller rundt i Vordingborg. Indimellem tager vi på weekendture,
eksempelvis til Bogø.
Der bliver ført protokol til vintermøderne, så vi kan holde styr på hvem der kan få
forløbs- og færdighedsmærker og mødeknapper ved næste standerhejsning. For at
få mødeknap må man højest have været fraværende 3 gange med afbud og 1 gang
uden afbud i løbet af spejderåret.
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Guide til forældre til en søspejder på tur
På ture og løb er spejderne som oftest sammen i deres patruljer både når de sejler og når de slår lejr. På
kurser vil der tit blive dannet nye patruljer med spejdere (både piger og drenge) fra andre grupper.
Afhængigt af hvor mange der bliver tilmeldt til den enkelte tur eller løb, kan det godt være, at vi vælger at
slå patruljerne sammen eller fordele spejderne lidt anderledes end til hverdag.
Patruljelivet er en central del af spejderlivet. I hver patrulje er der en patruljeleder og en patruljeassistent.
Idéen med patruljer er, at der opbygges længerevarende arbejdsfællesskaber, hvor spejderne lærer at
samarbejde, føler tryghed i og oplever sig selv som en nødvendig del af patruljen, lærer at respektere og
gøre brug af patruljemedlemmernes forskelligheder, herunder også at den enkelte kan have skiftende roller
og funktion i forskellige situationer og at spejderne lærer at blive ledet af, at deltage i ledelse af og at lede
jævnaldrende spejderkammerater. Der er selvfølgelig mulighed for indimellem at trække stikket ud og lige
tage 2 minutter for sig selv i teltet eller hos de voksne, hvis man bliver ”mæt” af patruljelivet i løbet af
turen.
På løb, ture og kurser er det vigtigt som forældre at huske, at de fleste spejdere bliver så optagede af det
der sker, at de glemmer alt derhjemme for en stund. Se det som en chance for, at dit barn lærer at stå på
egne ben og at det er fælleskabet med de andre spejdere og oplevelserne på turen der er det vigtigste lige
nu og her. Når man deltager i et arrangement er det derfor også vigtigt at det er fra start til slut.
Så derfor ser vi også helst at spejderen får lov til at få turene og oplevelserne ”i fred” for forældre og andre,
uden ”forstyrrelser” hjemmefra. Det kan være hårdt for især de mindre spejdere, at skulle sige farvel igen
midt på turen efter forældrebesøg eller en opringning og de føler sig også snydt for udfordringen med at få
lov til at stå på egne ben, på lige fod med de andre spejdere.
Spejderne må ikke have egne mobiltelefoner (eller anden elektronik) med på turene og al kontakt med
hjemmet skal ske gennem lederen på turen. Det er nødvendigt for, at sikre at lederne ved hvad der sker på
turen. Det er meget lettere for lederne at hjælpe, fordi det er dem der er til stede. Husk at det er lederen
der har ansvaret for dit barn på turen, så indgå ikke aftaler, som kun du og dit barn ved noget om. Du får
altid kontakttelefonnumre inden en tur, så du kan komme i kontakt med lederne og dit barn hvis der skulle
opstå en nødsituation – og vi ringer selvfølgelig til dig, hvis der skulle blive behov for det. Vores erfaring er,
at hvis man skulle få hjemve, er en snak med de voksne på turen tit det bedste middel til at komme ovenpå
igen.
Hvis dit barn har brug for medicin eller der er andet vi skal tage hensyn til eller vide inden turen, skal du
informere lederen inden turen (og gerne på skrift, vi kan ikke huske det hele i hovedet). Vi skal også vide
hvis barnet selv sørger for at tage eksempelvis høfeberpiller eller lign.

