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Belopp, kr

Avser bidragsår
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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

seglarskolan@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 eleverna lära
sig om segling, navigation och fartygskunskap.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

SXK Seglarskola (nedan kallad Seglarskolan), som organisatoriskt ligger under
föreningen Svenska Kryssarklubben, har bedrivit utbildning av ungdomar till sjöss
sedan 1957. Fartygen har sin hemmahamn i Göteborg men eleverna kommer från
hela Sverige. Seglarskolan utbildar ca 350 ungdomar varje år 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 på våra sommarkurser (som
är vår kärnverksamhet) är mellan 13-18 år. 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 18-24 elever.
Seglarskolans fartyg bemannas av befäl i åldern 18-70 år, men övervägande delen
av befälet är ungdomar i åldern 18-29 år. Alla positioner ombord bemannas av både
kvinnliga och manliga befäl i ungefär lika stor utsträckning. Befälet arbetat ideellt
och lägger sin semester och sin fritid på sommarens seglingar och på vinterarbetet
då fartygen ligger still och underhålls.
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 och
unga vuxna lära andra ungdomar om havet och livet ombord på våra fartyg. Vårt
mål är att fler ungdomar, oavsett social bakgrund, ska få möjlighet att uppleva det
maritima friluftslivet.
Vi har under tre år blivit beviljade verksamhetsbidrag för vårt projekt "Ny på havet".
Projektet har varit mycket framgångsrikt och framför allt uppskattat av de ca 400
elever som seglat med oss. Skolklasser som kanske inte annars skulle fått den här
möjligheten har seglat med oss en heldag och vi fått mycket positiv feedback från
elever och lärare som varit med. Vi vill även under 2022 kunna erbjuda skolklasser
denna typ av segling och eftersom intresset är så stort vill vi gärna öka antalet
seglingsdagar från 6 till 10.
Kostnaderna för bl a mat och bränsle har ökat under de tre senaste åren varför vi
har funnit oss tvungna att höja priset per segling något.
Förväntade effekter

Möjlighet för ungdomar, oavsett bakgrund, att träffas, segla ihop och gemensamt
odla ett intresse för havet och det maritima friluftslivet.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Segling med skolklasser 2022
Segling med skolklasser 2023
Segling med skolklasser 2024

Belopp, kr

260000
260000
260000
Summa, kr: 780 000

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.

