Jeg afventer svar fra forskellige, før den endelige dagsorden kan
sammensættes.
Vi skal selvfølgelig blive inspireret af hinanden, høre om succes i nogle
grupper.
Spørgsmålet om hvordan vi integrerer søaktiviteter i KFUM Spejdernes
arbejdsprogram – Paletten, skal vi have en løsning på, og jeg regner med at
vi får besøg af repræsentanter for SAE.
Fælles arrangementer i 2019 skal planlægges.

Når du deltager i Korpsweekend bydes der på ankomstkaffe, frokost,
eftermiddagskaffe og aftensmad kl. 18:00 om lørdagen, morgenmad søndag. Alle
måltider er gratis.

Besøg vores Hjemmeside:
http://soespejd.kfumspejderne.dk/
Koordinator og kontaktperson
Hans Ole Kofoed
Valmuevej 6,
4300 Holbæk
Tlf. 40 40 61 69

e-mail: hokofoed@gmail.com

Grupper der har eller har haft lånt
joller:

2012-2013: Køge
2013-15:sct. Andreas gruppe,
Svogerslev
2014-16: Eskebjerg
2016-17: Tommerup gruppe
2016-18: Annisse-Ramløse gr.
2017-19: Urne gruppe.
2017-19: Jægerspris gruppe
2018-20: Islev gruppe

KFUM SPEJDERNE ISLEV GRUPPE har til dato haft fokus på aktiviteter på
land. De har nu indgået en aftale med DET MOBILE SØCENTER om lån af 2
Meginjoller med alt udstyr.

med
sejladsansvarlig.

Sevelgruppe ved Skive har ansøgt og indgået aftale om lån af 2
meginjoller fra maj 2019-sept- 2021.

Træt af at øse vand i frisk vind.

En vaskemaskine slange med 19mm
muffe passer som afløb. Denne sættes
bare ud over rælingen, og man skal ikke lave hul i jollen.
Jeg lavede en lille skuffe, de kan side under toften. Her kan batteri og
sikringsholder være, og på siden blev der monteret en kontakt. Ledninger
mellem pumpe og skuffen samles uden for skuffen, så man let kan fjerne
skuffen med installationerne om vinteren og når batteriet skal oplades
efter 3 timers pumpning. – Husk at lave hul i bunden af skuffen – vandtæt
betyder ”kun” at vandet ikke kan komme ud, det skal nok komme ind.
Pris: alt ca. 700 kr.

Denne kalender skal vi have
fyldt med nogle fælles
sejlerweekender.
Hvem vil arrangere???

10 spejdermegin deltog i Årets Meginstævne
I weekenden den 18.-19- august 2018 var Arresøcentret vært for
Meginclub Danmarks "Meginbowle". Samtidig blev der sejlet om DM i
Spejdermegin.
Frederiksværk Sejlklub stod for det sportslige med dommere og
dommerbåd. Sejlklubbens lokaler blev anvendt til skippermøde og frokost.
Det sociale samvær og festmiddag lørdag aften blev afholdt på
Arresøcenteret.
Fredag ankom de 23 joller med deres sejlere. Efter de var kommet i vandet
i Frederiksværk Havn mødes alle til hyggeligt samvær i Arresøcentrets
bålhytte til medbragt mad. Der blev tændt en grill op, så man kunne
tilberede sit medbragte kød.

Spejderen fra Annisse-Ramløse
gruppe afsluttede deres sejlsæson
med deltagelse i DM for
spejdermegin.
Gruppen har siden foråret 2016
haft lånt 2 joller fra Det mobile
Søcenter. De benyttede Arresøen
som sejladsområde.
Derfor var det en flot præstation
at de ”kun” 12-årige piger sejlede
så flot i Roskilde Fjord i frisk vind.
Jollerne bliver nu afleveret, og
gruppen har fremover indgået
aftale om, at de kan benytte
Arresøcentrets joller, der om
sommeren står på Naturcenter
Auderød Havn.

Lørdag morgen kl. 9.00 var der skippermøde. Der blev afholdt 2 sejladser
før frokost. Vinden var sydvest, 6-8 m/sek - pænt sejlvejr. Efter frokost var
der lagt op til langdistance sejladsen. Den blev afkortet lidt, da vindstyrken
var steget lidt og drejet mere om i vest. Det betød også, at der kom store
søer ind fra Kattegat og Isefjorden. Selv om sejlerne alle havde fået søkort
og havde indtegnet bøjerne på kortet, var der nogle der desværre
forsejlede sig. Vi havde håbet på, at følgebåden kunne sejle i forvejen og
ligge ved mærket, men desværre sejlede meginjollerne fra følgebåden, da
vinden var agten.
Lørdag aften var der traditions tro festmiddag på Arresøcentret og senere
generalforsamling. Søndag formiddag fik vi afholdt 2 fine sejladser. Vinden
var stadig omkring 8 m/sek, men var drejet lidt mere nordvestlig, hvilket
betød, at der var mere smurt vand. Flotte sejladser, som blev nydt af flere
lokale både på vandet og på land.
Afslutning og præmieoverrækkelse
foregik i Sejlkubben, hvor dommer
Tom Fink og viceborgmester i
Halsnæs kommune overrakte
præmier.
Knud Erik Kofoed og Thomas Olsen
fra Arresøcentret vandt DM for
spejdermegin, med Mads Caspersen
på 2. plads.

