Der er nu kun 2 måneder til vi skal skabe eventyr mod fremtiden med
sejleraktivitet på SL2022.

I denne informations skrivelse vil vi fortælle om hvor langt vi er kommet i
planlægningen og praktiske informationer for skippere på meginjoller og
jolle ejere.
Tilmelding til lejren.

Alle lejrfrivillige skal registreres for, at man kan tilmeldes konkrete lejrdage
og mad. Men også for at sikre vi har en børneattest på alle frivillige.
Skal du ikke bo på lejren, skal du ikke tilmelde dig til lejren.
Der er to trin for at kunne tilmelde sig. Først skal man “ansøge” for et job,
og så selve tilmeldingen. Det har lagt de fleste af jer allerede gjort, ellers
kan I benytte dette link
https://tilmelding.spejderneslejr.dk/member/job/124.
Det er første trin. Når din børneattest er godkendt, har du mulighed for at
tilmelde dig til lejren.
Det andet trin er at tilmelde dig lejrdage.
Her skal du bl.a. fortælle hvordan du kommer til lejren, hvilke dage du
deltager, hvor du bor og spiser. Du skal være opmærksom på, at denne
proces først kan starte når du er kommet ind i systemet.
https://tilmelding.spejderneslejr.dk/
Vi har vedhæftet den seneste vejledning til denne proces
(https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2022/04/vejledning-tilmeldinglejrfrivillig.pdf).
Det er vigtigt, at man registrerer sig senest d. 16. juni for at kunne tilmelde
sig mad på forlejren, og 23. juni for at kunne tilmelde sig mad på
hovedlejren.
For kunne tilmelde sig til reduceret pris, skal dette ske inden d 10. juni.

Temaet for Spejdernes Lejr 2022.

•
•
•
•

At deltagerne får en naturoplevelse, udfordre
sig selv. Man skal samarbejde for at få en fælles oplevelse
At deltagerne opdager vand og sejlads som en udfordring til nye
eventyr.
En oplevelse der har sat spor for livet
At sejladsen giver eventyr - udfordring - flytter grænser i et stærkt
fællesskab til søs.

Vi er lykkelig for, at vi kan tilbyde sejlads i 31 Meginjoller og 7 kølbåde
og 5 Svendborgjoller.

Vi har budget og mulighed for flere Meginjoller, men til denne lejr har vi
oplevet, at det pga. corona ikke har været muligt at uddanne så mange
unge som skippere. Mange ledere med sejlerfaring skal også være ledere i
deres gruppe, og kan derfor ”kun” deltage som skippere enkelte dage.
FDF, Viborg som i 2017 kom med 4 joller og 6 skippere har meldt fra, da de
selv har landslejr ugen før.
Vores stander

er rent praktisk opdelt i 3 sjak
Kølbåde/sejlskibe
Dette er skippere og evt. gaster i
kølbåd/sejlskib og storskibe.
Megin sjak
Dette er udelukkende skippere til
meginjoller
Havnesjak
Ud over landpersonale er det
følgebådsskippere og
følgebådsbesætningsmedlemmer.
Landpersonalet står udover for
administration, sikkerheds -og
aktivitetsansvar for udlevering af
redningsveste, hjælp på broen og
samarit tjeneste.

Vi har nu 31 tilmeldt meginskippere via medlemssystemet og vi har
tilsagn fra yderligere 5, hvilket gør, at vi kan have en kapacitet på
meginaktiviteten på 105 deltagere 2 x dagligt.

16 frivillige har tilmeldt sig via medlemssystemet og 4-5 kommer til.
Det er med stor glæde, at vi igen har en god stab på land og i følgebåde.
Mange er gengangere fra 2017, hvilket giver den sikkerhed, tryghed og ro
der skal være. Alle 6 følgebåde er bemandet ligesom registrering af
deltagere ved ankomst og udlevering af redningsveste er på plads. Denne
gang skal vi også være guider, da deltagerne ankommer i busser som
holder uden for havnen, og de skal derfor allerede ved busserne bydes
velkommen og guides til aktivitetsstedet.
Vi har lånt 6 følgebåde
Da Sejlklubben meddelte, at de selv skulle på lejr i samme ug, kunne vi ikke
låne deres følgebåde. Det glædelige er så, at vi kan låne hele deres
Ungdomshus på havnen.
DDS Køge-Sø, DDS Torshøj-Ishøj, Arresøcentret, Søcenter Nydam, Lilli
Zingel og en privat har alle givet tilsagn om, at vi kan låne/leje deres
følgebåde.

Dette gælder privatpersoner, spejdergrupper eller centre.
Alle lånekontrakter er nu underskrevet og sendt videre i systemet.
Transport af Meginjoller
Alle der skal have kørepenge (transport af joller) skal oprettes i zExpense.
Der er vedhæftet ”Vejledning zExpense v. 2.1 (nov 21).pdf”.

Jeg skal derfor have navne og email på de personer, der skal oprettes.
Når du kommer så langt, at du skal lave afregning i zExpense, så skal Dimensioner udfylde således:

Vi forventer at jollerne ankommer lørdag. Her stilles de på havnepersonalets anviste plads. Hvis du har mulighed for
at hjælpe med søsætningen, vil det være dejligt. Vi er bekendt med, at nogle joller ankommer tidligere. He skal de
anbringes på den anviste plads.
Alle jollerne får et ID-nummer. Jolle, trailer, udstyr mærkes med ID-nummeret

Når meginjollerne ankommer til havnen gennemgås de af havnepersonalet med bl.a. fotodokumentation af evt.
skader Endvidere påses om de er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Meginjollen skal afleveres med:
-

Sikringssplit til ror.
10 liters fastgjort spand til pøs
2 åre eller pagajer.
Ballast under bundbrædder
2 åregafler, hvis man benytter årer.
min 3 kg anker med ankertov
5 meter fangline.

Der udleveres en 12 liter spand til jollens udstyr. Dette opbevares i ”Ungdomshusets garage”

Når I ankommer, skal ifølge Havnefogeds anvisninger.
Vi skal ligge ved bro 3

Lørdag eftermiddag optages alle meginjoller og står klar til
afhentning på P-pladsen ved havnen. Inden du afhenter jollen,
kontaktes Thomas Johnsen med henblik på evt. skader og en
meddelelse om at jollen er fjernet. Fjernes jollen ikke søndag, skal
der laves en særaftale med Thomas.

Båden
Sikre at båd og udstyr er klar til aktiviteten. Jollen skal ikke tilrigges inden aktiviteten – der er en del af aktiviteten og
din besætning skal hjælpe med dette.
Besætning
Når deltagerne har fået udleveret redningsvest, samler skipper sin besætning (max
4 personer for megin og 4-12 for Svendborg joller og kølbåde).
Alle skal bære redningsvest på broen.
Registrering af besætning
Når du har fået din besætning, udfyldes
besætningsregistreringen og denne opsættes på
tavlen under din jolles navn i Havnetelte.

Der udleveres oppustelig redningsvest til skippere. Er du fast skipper på en meginjolle opbevarer du selv
vesten. Er du ”kun” skipper enkelte dage afleveres den efter endt sejlads i redningsvestteltet
Ikke kun en sejltur
Vi skal ikke kun give aktivitetsdeltagerne en sejltur. De skal være besætning og skal have en viden om, hvorfor båden
sejler og hvordan med stiller sejl i forhold til vindretning. De skal vide hvordan man sidder i båden, og man skal følge
skippers anvisninger. Skipperen tilbyder under aktiviteten besætningen på skift de forskellige funktioner, forgast,
storsejlsgast og styrmand. Besætningen skal være med til at rigge jollen både til og af.
Efter sejladsen skal skipper sikre sig, at deltagerne afleverer redningsvestene.
Sikkerhed under sejladsen
Det er altid skipperen der har ansvaret for sejladsen. Og denne skal følge den aktivitetsansvarlige instrukser.
For joller sejles der kun med vindstyrke op til 7 m/sek. Såfremt skipper føler sig usikker på at sejle udenfor havnen er
det skipper der selv afgør om båden ”kun” sejler indenfor havneområdet.
Der er 1 følgebåd pr. 10 joller på vandet. Såfremt vejret ændrer sig under sejladsen, vil de evt. give meddelelse om,
at aktiviteten afbrydes og der skal straks sejles i havne

Sejladsområdet for megin- og Svendborgjoller

Sejladsområde: Der udlægges bøjer til afgrænsning
af sejladsområde. Megin syd og sejlbåde nord.

Ved dårligt vejr er der mulighed for
meginjoller at sejle i havneområdet

Sejladsområde for kølbåde er nord og øst for indsejlingen.

Aftensejlads bliver kun med de storskibe, som har betalt besætning og det bliver som voksen-sejladser.
Søndag formiddag

Her giver vi de meginskippere der har behov, mulighed for sejlads sammen med en erfaren Meginsejler.
Sejlskibe/storskibe gør bådene klar til eftermiddagsaktivitet, eller prøvesejler lige skibene.
Endvidere afholdes informationsmøde kl. 9.00 i fælleslokalet.
Lørdag eftermiddag

Her er der ingen aktivitet for meginjoller, men vi forventer, at de skippere der sejlede jollen om formiddagen efter
frokost er med til at sejle jollerne til slæbestedet for at få dem sat på trailere.
Sejlskibe/storskibe har normal aktivitet.
Vores aktivitet slutter dagligt kl. 16.00.

