Mød
HAVMÆNDENE
Søspejdergruppen på Skovshoved havn. Vi er
spejdere – med lyst til at sejle eller lære at sejle

Velkommen til Havmændene – søspejderne i
Skovshoved
Havmændene er den eneste egentlige søspejdergruppe
i Bernstorff Division, Det Danske Spejderkorps.
Vi holder til i vores røde klubhus i den nordlige ende af
Skovshoved havn.

Vi er omkring 70 aktive medlemmer (drenge, piger,
kvinder, mænd) fordelt på følgende grene: Ulve 8-11 år,
Trop 12-17 år og
Bagmænd 18-23 år
Vores flåde består af 12 optimistjoller til de yngste børn,
tre Svendborgjoller (Sælen, Hajen og Delfinen) til troppen
samt to gruppefartøjer, Spækhuggeren "22", og ”Rosita”
en Najad 34. Desuden har vi en motorfølgebåd til at passe
på optimistjollerne.
Kontakt og indmeldelse
Find opdaterede oplysninger på vores hjemmeside:
havmaendene.gruppe.dds.dk
Adresse
Havmændene, Skovshoved havn 1A
2920 Charlottenlund

Formål
Havmændene er en del af Det Danske Spejderkorps som
er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder efter
den internationale spejderbevægelses idé. Korpset har til
formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige
mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage
sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og
ude i verden.

Som søspejdere ønsker vi endvidere at lære børn og unge
at sejle og færdres trygt og sikkert til søs.
Spejderloven
• at finde sin egen tro og have respekt for andres

•
•
•
•
•
•

at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på
at høre andres meninger og danne sine egne
at tage medansvar i familie og samfund
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Afdelinger
Ulve 8-11 år
Tirsdage 18.00-20.00 sommer, vinter 18.30-20.00
Vi er 20 børn (drenge og piger) og nogle glade ledere.
Vi lærer at sejle optimistjolle i sejlsæsonen fra maj til
oktober. Vi sejler både inde i havnebassinet i
Skovshoved havn og ude på Øresund. I vinterhalvåret
går vi indendøre og lærer om knob, vigeregler, tager i
svømmehallen og bliver rystet godt sammen. I det
spæde forår indgår bådklargøring også som en del af
aktiviteterne.

I sommerferien tager vi på en sommerlejr i bunden af
den idylliske Roskilde Fjord. Ledere og ulveunger
indlogerer sig i en hytte med tilhørende strand, og der
sejles på livet løs, tages mærker og der bliver lavet bål
hver aften, hvis vejret tillader dette.
Vi prioriterer at alle, ulve som ledere, har det sjovt og er
glade for at mødes!

Trop 12-17 år
Tirsdage 18.00-20.00
…også kaldet spejderne, er den gruppe af børn, der er
mellem 12 og 17 år. Troppen har tre patruljebåde af typen
Svendborg senior. Spejderne er opdelt i patruljer med en
leder og en assistent i hver med ansvaret for patrulje og
båd.

Aktiviteter
Om sommeren er patruljens omdrejningspunkt båden.
med ugentlig sejlads og træning såsom mand-over-bord
manøvrer, fra og tillægning, spilersejlads, kapsejlads og
generel sejlteknik. Der arrangeres sejlture i ferier. På disse
ture styrkes sammenholdet spejderne imellem og turene
er derfor en stor del af det at være søspejder. Der er
sommertogt årligt af to ugers længde. I vintersæsonen
undervises der i tovværksarbejde såsom knob og
splejsninger, søkort, navigation, vigeregler, lanterneføring,
førstehjælp, søsikkerhed og meget andet. Det tilstræbes
at de ældste skal kunne tage duelighedsprøven (både
praktisk og teoretisk del).
Bagmænd 18-23 år

Beklædning og uniform
Spejderkorpset har lavet en søspejder uniform i
børnestørrelser, der kan købes i Spejder Sport. Til unge og
voksne anbefaler vi en marineblå busseronne fra Kansas
(den med de røde snore).

Da vi færdes på havnen eller på vandet er det vigtigt med
ordentlig beklædning, ikke mindst af sikkerhedsmæssige
årsager. Vandtæt tøj og gummistøvler skal medbringes i
sejlsæsonen, og varmt tøj især i ydersæsonen.
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