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Roskilde Sejlklub - RS 1905
Ansøgning til idrætsfacilitetspuljen samt Puljen til Kultur- og
Fritidsfaciliteter for opgradering af både

Nuværende situation
Roskilde sejlklub har de sidste par år haft lidt over 20 elever i vores
sejlskole. I sejlskolen underviser frivillige instruktører og frivillige
vedligeholder vores 2 skolebåde. Bådene er af typen IF som blev
konstrueret i 1967.
Samtidig har vi haft yderligere 20 elever på venteliste som ikke har
kunne modtage undervisning pga mangel på pladser.
Vi har problemer med:
· At få nok frivillige til at undervise (da bådene er gamle og der
ingen løn er for arbejdet)
· At vedligehold af de gamle både er ret tidskrævende
· At pladsen ombord er begrænset (så der ikke kan optimalt
kun være 3 elever med ad gangen)
· At vi ikke kan undervise i brug af nyere sejl som asymmetrisk spiler
Hvad vi ønsker
At udskifte vores 2 IF skolebåde med nyere brugte J/80 både. En
J/80 er samme længde som en IF båd (ca 8 meter) men den har
et stort cockpit som gør det muligt for en instruktør at have
optimalt 5 elever med.
Bådtypen er konstrueret i 1992 og er en moderne båd. Det gør
det meget mere attraktivt for vores frivillige at sejle i og da
bådene er nyere vil vedligeholdet blive reduceret meget.

Budget for udskiftning
10-15 år gamle J/80 både kan købes i bl.a. England og Spanien for 150000 DKK/stk
Indtægter
- Salg af 2 stk IF både:
Udgifter
- Køb af 2 stk J/80 både:
- Transport af både til Roskilde:
henter bådene)

40000 kr

300000 kr
15000 kr (baseret på at frivillige fra Roskilde Sejlklub

Total beløb som der søges om: 275000 kr
Roskilde sejlklub søger om at få det totale beløb dækket via facilitets-puljerne. En båd er en
facilitet for vores klub på lige fod med en fodboldbane eller lokale for andre klubber og derved
mener vi dette er indenfor rammerne af puljerne.
En delvis dækning vil også være meget velkommen (som f.eks. tilskud til 1 stk J/80 som vil
give os mulighed for at tage flere elever ind i vores sejlerskole som vil kunne opleve Roskilde
fra vandsiden og på sigt bidrage til en aktiv havn og klub).

