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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kryssarklubben
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

201901

Ny på havet

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2019 01

2021 12

450 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

156 000
147 000
147 000

2019
2020
2021

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Helene Pedersen

helene.pedersen@sxk.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

031-293505

0766445952

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att erbjuda skolelever som inte har koppling till kust och hav, ett möte med havet
för att lära sig att det är både roligt och kräver respekt. Dessutom får de lära sig om
segling, navigation och fartygskunskap.
I bidragsansökan finns även första året en kostnad för inköp av flytvästar att låna ut.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

SXK Seglarskola (nedan kallad Seglarskolan) ligger organisatoriskt under
föreningen Svenska Kryssarklubben, och har bedrivit utbildning till sjöss för
ungdomar sedan 1957.
Fartygen har sin hemmahamn i Göteborg men eleverna kommer från hela Sverige.
Seglarskolan utbildar varje år ca 350 ungdomar i sjömanskap, navigation,
sjösäkerhet, socialt ansvar och miljöhänsyn ombord på fartygen Gratitude, Gratia
och Atlantica. Fartygen seglar i svenska, danska, norska, finska, baltiska, polska och
brittiska vatten. Ungdomseleverna är mellan 14 och 18 år gamla. Ända sedan
starten har kurserna, som för ungdomar i regel är 14 dagar långa, varit öppna till
lika delar för flickor och pojkar. Förutom utbildning i segling, navigation,
sjövägsregler, sjömaning etc, är det Seglarskolans mål att utbilda inom hållbar
utveckling med stark koppling till havet. Dessutom är det Seglarskolans mål att
bidra till barn och ungdomars intresse för segling, hav och skärgård. Seglarskolan

anser att det är viktigt för unga människor att få goda förebilder, att bli litade på
och att tidigt få ta eget ansvar.
Fartygen är mellan 23 till 30 meter långa och har en bruttodräktighet mellan 45 och
70 brutto. De bär mellan 350 och 550 m2 segel och tar mellan 18 till 24 elever.
Seglarskolans fartyg bemannas av befäl i åldern 18-70 år, men den övervägande
delen av befälet är ungdomar i åldern 18-29 år. Alla positioner ombord bemannas av
både kvinnligt och manligt befäl i ungefär lika stor utsträckning. Befälet arbetar
ideellt och lägger sin semester och sin fritid på sommarens seglingar och på
vinterarbetet då fartygen ligger still och underhålls.
Före och efter sommarlovet arrangerar Seglarskolan uppdragsseglingar för företag,
föreningar och skolklasser. De som hyr fartygen finansierar själva sin segling, något
som kan vara kostsamt för skolklasser. Många skolor har inte möjlighet att själva
samla in pengar till segling och det är därför vi söker medel för att erbjuda dessa att
förlägga t ex en friluftsdag ombord på fartygen.
Vi vet att många ungdomar sällan eller aldrig varit i kontakt med havet och vi vill
öppna upp den möjligheten för fler. Vi vill låta våra vana seglande ungdomar lära
andra ungdomar om havet och livet ombord på våra fartyg. Vårt mål är att fler
ungdomar oavsett social bakgrund skall få möjlighet att uppleva det maritima
friluftslivet.
Vi har goda möjligheter att nå dessa skolklasser då vi tidigare har haft samarbete
med bl a Gårdstensbostäder samt Svartedalsskolan i Göteborg.
Vi planerar att genomföra 6 seglingar med skolklasser per säsong under 3 år.
Kostnaden baseras på en dagshyra av ett fartyg med befäl samt mat och drivmedel.
Under första året har vi också lagt in en kostnad för inköp av flytvästar som sedan
kan lånas av kommande skolklasser.
Förväntade effekter

Ökat intresse för havet och det maritima friluftslivet. VI hoppas också att fler
ungdomar ska få upp ögonen för vår verksamhet på vinterhalvåret där vi erbjuder
en meningsfull fritidssysselsättning och god sammanhållning.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Flytvästar
Seglingar med skolklasser 2019
Seglingar med skolklasser 2020
Seglingar med skolklasser 2021

Belopp, kr

9 000
147 000
147 000
147 000
Summa, kr: 450 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.
OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!

