
Som fortalt til generalforsamlingen og beskrevet i beretningen alle har fået tilsendt har vi nye initiativer i 
støbeskeen. 
Grenene fortsætter med at lave aktiviteter målrettet grenen, men der er 2 nye aktivitetsgrupper. 
For begge grupper gælder det, at alle der har tilknytning til spejdergruppen kan deltage, også 
forældre. 
Gruppen ”Sejl og lær” er en gruppe. der er målrettet alle i spejdergruppen. Der er mulighed for 
deltagelse for alle inkl. forældre. Det vil sige, at alle lille som stor kan deltage. Aktiviteterne kunne 
f.eks. være sejl for alle på Øresund, i et par timer. Kanosejlads på Esrum å - fantasien sætter 
rammerne. 
Gruppen er styret af en leder og spejdere fra troppen, eller andre der vil være med. 
Informationer om aktiviteter i gruppen vil tilgå løbende, via mail og på vores hjemmeside. 
Status lige nu: Der er ikke planlagt aktiviteter. Men der er flere under udarbejdning. 

Den anden gruppe som er ”Adventure Gruppen” er en gruppe, der dyrker det at blive udfordret. 
Det er sejladser som Sjælland Rundt og Fyn Rundt, her tillader styregruppen sig at sætte 
begrænsninger, så vi undgår at nogle bliver udfordret mere end godt er. 
Hvis man ønsker at deltage i Adventure Gruppens arrangementer er det nødvendig at tilmelde sig i 
god tid, ca 1 måned før. 
Status lige nu: 
Onsdagssejlads: Vi deltager i Helsingør Sejlklubs aften kapsejlads. Sejladserne starter først i maj, fra kl 18-
21. nærmere info tilgår. Sejladserne er tænkt som løbende øvelse, der bliver masser af øvelse i manøvre og 
sejlskifte, en god måde at komme ind i sagerne. Det kræver ingen forudgående forudsætninger for at 
deltage, og der er ikke krav om at man deltager hver onsdag. Minimum besætning 3. 
Sundet Rundt: Kapsejlads med start ved Svanemøllen havn 6-8 maj. Puff sejles ind til Svanemøllen fredag  
aften. Kapsejlads lørdag, med start kl 10, med efterfølgende grill og hygge. Puff sejles hjem lørdag efter 
hygge eller søndag morgen. Der er mulighed for at deltage kun lørdag med fremmøde i Svanemøllen Havn. 
Besætning: Transportsejlads Svanemøllen tur /retur 2. Kapsejlads max 8. 
Sjælland Rundt: Årets maraton kapsejlads. 16-19 juni. Starten går torsdag ca. kl 11, hvorefter vi sejler rund 
om Sjælland. Forventningen er at sejladsen tager ca. 2 et halvt døgn, men det afgøres af vinden. 
Nærmere info tilgår. 

 


