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Kårens verksamhet
Allmänt under året
Styrelsen
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året. Nya styrelsemedlemmar har tillkommit, vilket har gett ny energi och många nya nyttiga och härliga idéer till kårens utveckling
och till verksamheten.
Bidrag
Aktivitetsbidrag söktes i februari för kårens verksamhet och under året, direkt efter respektive
aktivitet, har bidrag sökts för 24-timmarssegling, ledarutbildningar, sommarens läger, samt
för vandringhajk och övernattning. Kåren har fått bidrag från Stockholms stads Idrottsförvaltning/Föreningsbyrån, för samtliga sökta aktiviteter. Statsbidrag har sökts via Scouternas riksorganisation. S:t Göranskommittén gav oss 7 000 kr i bidrag till nya segel till My Helmsman
Bidrag för inköp av brygga söktes även från Flottans Ungdomsstiftelse, som gav oss 50 000
kr.
Båtar
På kvällen den 25 april var det båtfixningskväll för kårens Äventyrs-och Utmanar-scouter och
söndag 22 april var det båtfixning för Spårar-och Upptäckarscouternas föräldrar. Denna dag
bjöd kåren på hamburgare och korv, tillagat på Muurika. Sjösättning av samtliga båtar skedde
den 2 maj och transport till Sjöstan gjordes den 4 maj. Vår båtansvarige, Björn Sandström,
ledde arbetet under kvällen och allt blev klart innan det var dags för sjösättning.
I anslutning till denna aktivitet införskaffades ytterligare en segelbåt av typ 606 så att det
totala antalet av denna båttyp i kårens ägo uppgår nu till fyra stycken. Vi köpte även in en helt
ny rigg till en av 606:orna, då mastfot och annat blivit skadat under hösten och vinteruppläggning.
Under hösten inköptes en följebåt, en plasteka med motor, för att höja säkerheten vid
seglingsaktiviteterna i Hammarby Sjö.
Den 5 oktober transporterades alla båtar till Sätra varv och dagen efter togs de upp för vinterförvaring. Det arbetet leddes av Niklas Krantz och gick väldigt smidigt, så vi var klara över en
timme tidigare än vad vi planerat, detta i och med bra uppslutning från föräldrarna. Kåren
bjöd som vanligt på hamburgare och korv.
Kårstämma 2012
Vi valde att genomföra Kårstämman i samband med Äventyrs/Upptäckarscouternas ordinarie
avdelningsmöte, en tisdagskväll i februari, precis som åren innan. Det blev ett annorlunda
årsmöte, där roller som ordförande, sekreterare, justerare, ansvarsfrihet och ekonomiska termer fick förklaras, så att alla förstod. Scouterna deltog med intresse och var med och röstade.
Vi tog en paus och åt och drack kaffe, te, saft och bullar och de som ville kunde också gå
hem, då klockan närmat sig 20.00, den vanliga avslutningstiden. Vi upplevde detta som ett
väldigt positivt sätt att ha årsmöte på, även detta år.
Möteslokal
Läget är detsamma som tidigare, vi fortsätter att låna konferensrummet i GlashusEtt. Under
våren har de tre organisationer som drivit huset bestämt att Stockholm Vatten skall stå som
ensam ägare till huset och bestämma hur lokalerna ska användas.
Vid ett möte den 2 maj då en representant från kåren var närvarande tillsammans med flera
andra föreningar i Sjöstaden samt politiker från Stadsdelsförvaltningen, kom många förslag,
men inga beslut. Information gavs att i september skulle det komma information om vad som
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ska hända med GlashusEtt. Under december har vi fått reda på att vi får låna konferensrummet under våren 2014, men därefter är det stopp.
Under hösten har vi fått kontakt med en bostadsrättsförening med en lokal på Rorgängargatan
1, där vi skulle kunna hyra, om vi får hyresbidrag.
Den 19 december genomfördes ett besök tillsammans med en representant från Föreningsbyrån och ett antal uppgifter måste tillkomma i ansökan, både från bostadsrättsföreningen och
från oss. Vi fortsätter på den inslagna vägen för att se om det finns ekonomisk möjlighet för
kåren att hyra denna lokal.
Förrådslokal
I mars gjordes en genomgång av allt material och nya hyllor ställdes på plats. Förrådet är nu
mycket välorganiserat och det är fortfarande AFA Fastighetsbolag som lånar ut denna lokal.
Det material som används ofta, som stormkök, lyktor och programmaterial, får vi fortsatt ha
längst ner i GlashusEtt, vilket underlättar en hel del.
Under seglingssäsong använder vi Stor-trissens ruff som lagringsplats för segel och flytvästar.
Ny web-ansvarig – ny web-sida
Under sommarens läger erbjöd sig Sara Modig att ta ansvar för kårens hemsida. Sara har två
döttrar med i kåren och Saras man/flickornas pappa Andreas är också med och hjälper till så
mycket han kan. Då kårens hemsida verkligen behöver uppdateras och ”tas om hand”, tackade
vi naturligtvis ja till detta erbjudande.
Under hösten 2013 arbetades kårens hemsida om. Den byggdes om i en av Scouterna centralt
utvecklad lösning. Vi gick också igenom och uppdaterade informationen på sidan. Den nya
adressen till hemsidan är i och med denna förändring http://hammarbysjoscoutkar.scout.se.
Kåren har också börjat att använda en dropboxlösning för gemensamma filer för styrelsen
respektive alla ledare.
Nya ledare (utan egna barn i verksamheten)
I början av året kontaktade Sarah Dufberg kåren för att höra om vi behövde en Utmanarledare. Vi bjöd in Sarah till Kårstämman och informerade om att vi i dagsläget inte har ett helt
fungerande Utmanarlag, men vi är på väg dit men att det inte kommer att bli av under vårterminen. En början kunde vara att starta upp och lära känna både Scouter och kår, genom att integrera Utmanare och Äventyrsscouter, något som gjorts tidigare, men nu under mer organiserade former, där Sarah jobbat ihop med Richard och övriga ledargänget på avdelning Stormen.
Sarah är ett mycket erfaren Scout, ”uppvuxen” i Hässelby villastads scoutkår och bidrar med
mycket till vår verksamhet. Varmt välkommen till oss Sarah!
I början av seglingssäsongen på hösten kom Camilla Dahl förbi bryggan och undrade om vi
behövde seglingsinstruktörer. Efter en kort diskussion på ett Kårstyrelsesammanträde sa vi ja
till Camillas förslag och Camilla har framförallt hjälp Mats, (Upptäckarledare), med hans seglingsmöten. Detta är en fantastiskt fint ”tillskott” till vår verksamhet och Camilla som inte tidigare varit Scout, är en duktig seglare och en trygg resurs för oss. Varmt välkommen till oss
Camilla!
En bit in på hösten hörde Elina Paakkulainen av sig till oss och undrade om hon kunde börja
som ledare hos oss, då hon är nyinflyttad till Sjöstan. Elina har varit Scout i hela sitt liv i Sollentuna Södra scoutkår. Naturligtvis finns det plats för alla som vill bidra och Elina är nu med
på både Spåraravdelning Brisen och de bägge Upptäckaravdelningarna och gör ett jättebra
jobb. Vi hoppas på att Elina ser oss som sin nya kår för lång tid framöver. Varmt välkommen
till oss Elina!
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Det är bland annat händelser som dessa som ger energi och en uppmuntran till hela kårens ledargäng.
Terminsavslutning, vår
Vårterminsavslutning med segling hölls söndag 9 juni. Spårarscouterna seglade på förmiddagen och övriga avdelningar på eftermiddagen. Mitt på dagen hade vi gemensam avslutning,
som flyttades från Abborrberget till GlashusEtt, då regnet vräkte ner.
Det blev en trevlig avslutning med filtar, mat och dryck inomhus och alla Spårar-UpptäckarÄventyrs-och Utmanarscouter fick vårterminens deltagarmärken, samt även simmärken och
knivbevismärken delades ut.
Terminsavslutning, höst
Hölls under Lille-julsövernattningen, se nedan.
Övernattning
Lille-julsövernattning, 7-8 december
Vi var på traditionell Lille-julsövernattning under 2:a-adventshelgen, denna gång hyrde vi
Briggen, Saltsjöbadens sjöscoutkårs hus, i Saltsjöbaden. Temat för övernattningen var naturligtvis julen och vi åt julbord, julpysslade under lördagen. Men innan det blev mörkt, var vi
utomhus och lärde oss bl.a. om julen, elda, kasta livlina och fick lite scouthistoria genom de 2
Scoutsnipor som finns upplagda på baksidan av huset och den Scoutsniperigg, som finns
uppsatt i taket på ett av rummen inomhus.
Kvällen ägnades åt sångstund (Anna – stort tack igen för ditt engagemang och gitarrspelande),
med både ”scoutsånger” och julvisor. En massa märken delades ut denna kväll också.
På söndagen började vi på kunskaper om knivbeviset, för dem som ännu inte tagit det, möjlighet att tälja, sjukvård samt scoutkunskap. Efter lunch var det dags att packa ihop det sista,
städa och säga hej då, efter en lyckad helg. Även denna gång stod vår utmärkte ”kår-kock”
Krister Wennberg för maten och igen – tack Krister för all din goda (jul-)mat!
Det var många som ville följa med på denna övernattning och vi blev tvungna att säga stopp
för deltagande då vi hade 73 deltagare anmälda – detta för att inte huset rymmer fler och för
att vi rent säkerhetsmässigt skulle klara av övernattningen. Det fortsatte dock att komma in
anmälningar och dessa personer satte vi upp på en kölista. Totalt fanns 20 Scouter och vuxna
på kö. Vi blev tyvärr också tvungna att skicka hem två Scouter som kom oanmälda – just på
grund av säkerhetsskäl.
Även denna Lille-julsövernattning valde vi att blanda åldersfördelning i patrullerna och där
våra Utmanare/Äventyrare fick ta sig an patrulledarollen. De var helt underbara i den rollen
och tog väl hand om de yngre i respektive patrull. Detta var något som många föräldrar positivt kommenterade och vi ledare kände stor stolthet och tacksamhet över.
Utbildning
Ledarutbildning Scout
Carl-Henrik ”Hoffe” von Hofsten har påbörjat Ledarutbildning Bas under hösten 2013 och
kommer att slutföra den under våren 2014. Hittills har Hoffe tyckt att utbildningen varit
mycket givande och han ser fram emot nästa års utbildningstillfällen.
Ledarutbildning Bas Vuxen
Mats Regnell var en lördag i Västerås för Ledarutbildning Bas – väldigt grundläggande och
gav inte så mycket då målgruppen var för splittrad. Men Mats var delvis nöjd ändå då han
mötte flera gamla scoutkamrater under dagen.
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Trygga möten
Styrelsen beslutade i september att genomföra den obligatoriska ledarutbildningen ”Trygga
möten” under detta år för styrelsen, för att på nyåret 2014 ha en gemensam diskussion om utbildningens innehåll. Efter att styrelsen har genomfört utbildningen ska övriga ledare/vuxna
(alla över 15 år) genomföra utbildningen och respektive avdelningsledare kan då genomföra
motsvarande diskussion med sina ledarteam.
Utbildning om barn med särskilda behov
Kommer att genomföras av Ann-Sofie, vid samma tillfälle som ”Trygga möten”-diskussionen.
Föräldrautbildningar
Söndagarna 6 januari och 8 september genomfördes föräldrautbildning. Vi var i GlashusEtt,
då vi bl.a. gick igenom scoutings grunder och värderingar, kårens verksamhet, scouternas åldersindelning, scoutmetoden, mål med verksamheten och till sist, hur man planerar ett avdelnings-möte. Därefter planerades vårens respektive höstens program för Spårarscoutavdelningarna Brisen och Sunnan samt Upptäckaravdelningarna Kuling. Vid höstens planering kom
även avdelningen Nordan till.
Totalt var 25-tal föräldrar med under någon del av dagen, bägge tillfällena och samtliga tyckte
att det var en mycket givande och bra dag.
Visions-och måldiskussion
Då kårens ledargäng vuxit planerar vi att i början av nästa år genomföra visions-och måldiskussioner. Förutom detta kommer någon typ av ledarvård att arrangeras.
Vandringshajk
Under helgen 9-10 november genomförde Äventyrs-och Utmanarscouterna en vandringshajk
längs Sörmlandsleden. Vi sov under bar himmel skyddade av Hässelby scoutkårs vindskydd.
En härlig upplevelse som gav mersmak. Scouterna planerade och gjorde matinköp i patrullerna. Hela helgen var mycket lyckad.
Kölistan
För att minska kölistan bestämde styrelsen under våren att försöka starta upp ytterligare en ny
Spårarscoutavdelning (Sunnan, version 1 & 2, se egen rubrik), samt en ny Upptäckaravdelning – Nordan, se egen rubrik. Trots det hade kåren vid årets slut 168 barn i olika åldrar på
kölistan, som vill börja mellan år 2013 och fram till 2020.
För att minska kön så har vi även i år 25 scouter/avdelning det är vad vi anser att GlashusEtt
och antalet seglingsplatser klarar, kön är faktiskt något kortare än tidigare, då vi kunnat erbjuda fler barn att kunna börja under året..
Ny Spårarscoutavdelning – Sunnan, (version 1, våren 2013)
Under hösten 2012 beslutade styrelsen att försöka starta upp ytterligare en Spårarscoutavdelning. De 25 första barn som stått i kön för att börja på Spårarna hösten 2011 och 2012, deras
föräldrar bjöds in till ett diskussionsmöte som hölls i november det året. Åtta av föräldrarna
ville vara med i verksamheten så vi tog då beslutet att starta i januari 2013, med en programplaneringsträff 6 januari 2013.
Ytterligare föräldrar bjöds in då de föräldrar som inte svarat, ströks från listan. då svarade ytterligare nio föräldrar att de är intresserade, så de bjöds naturligtvis in till planeringsträffen
6/1-13.
För verksamheten – se nedan.
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Ny Spårarscoutavdelning – Sunnan, (version 2, hösten 2013)
Under våren 2013 beslutade styrelsen att försöka starta upp ytterligare en ”version” av Spårarscoutavdelningen Sunnan. De 25 första barn som stått i kön för att börja på Spårarna hösten
2012 och 2013, deras föräldrar bjöds in till ett diskussionsmöte som 26 augusti. Nästan 20
föräldrar ville vara med i verksamheten så vi tog då beslutet att starta under september 2013
och var med på terminsprogramplaneringsträffen den 8 september.
Precis som tidigare tog vi bort de barn från kölistan, vars föräldrar inte svarade. De föräldrar
som inte kunde engagera sig just nu, deras barn fick stå kvar och så får framtiden utvisa vad
som händer med de barnen.
För verksamheten – se nedan.
Ny Upptäckaravdelning – Nordan
Under våren 2013 beslutade styrelsen att försöka starta upp ytterligare en Upptäckarscoutavdelning - Nordan. Detta eftersom kåren hade så många Spårare som skulle gå vidare i verksamheten, i o m två Spåraravdelningar. Ett antal av de barn som stått i kön för att börja på
Scouterna och var födda 2002 och 2003, deras föräldrar fick erbjudande om att deras barn
kunde börja, om de själva medverkade i verksamheten. De var med på terminsprogramplaneringsträffen den 8 september. Och precis som för de som fått erbjudande om en plats på Spårarna, tog vi bort de barn från kölistan, vars föräldrar inte svarade. De föräldrar som inte
kunde engagera sig just nu, deras barn fick stå kvar och så får framtiden utvisa vad som händer med de barnen.
För verksamheten – se nedan.

Verksamheten
Spårarscouter
Avdelning Brisen
Vårterminen
Vi har haft lite olika aktiviteter som sjukvård, tittat på skillnader/likheter mellan karta och sjökort, lärt oss båttermer, knopar och vad seglets olika delar heter. Avdelningen har också lärt
sig scouternas valspråk och pratat om scoutlagen. Vi genomförde även i år ett utförsåkningsmöte i Hammarbybacken. Både scouter och vuxna tyckte att det var en jättebra kväll och ännu
bättre blev det när kåren bjöd på varmkorv och varm saft! Allt lagat på stormkök.
Vi hann även med en badkväll på Eriksdalsbadet, där de flesta klarade av att simma 200 meter. Våren avslutades med de efterlängtade seglingskvällarna. Våra duktiga Utmanarscouter
och även en och annan Äventyrsscout kom och hjälpte till med att skeppa båtar under dessa
kvällar.
Denna termin har också varit väldigt trevlig med många föräldrar som ställt upp och medverkat, utan dem hade vi inte haft någon Spåraravdelning.
Höstterminen
Hösten inleddes som vanligt med segling. Scouterna fick sköta så mycket som möjligt själva
ombord. Sista seglingsmötet blev annorlunda då det var helt vindstilla och vi istället övade på
att samarbeta i grupp med en tävling där segelbåtarna paddlades av Scouterna runt en bana.
Det första mötet iland delades Scouterna in i patruller som sedan har varit desamma under terminen. Här fick de träna på demokrati och att komma överens om namn och patrulledare.
Under terminen hade vi sedan möten med stormkökskunskap då vi både pratade om stormkök
och provade att laga mat utomhus. Vi sysslade med sjökunskap och pratade om båtar och tränade på knopar. Inför övernattningen gick vi igenom vad som ska med i ryggsäcken och vad
som får stanna hemma. Allemansrätten var tema för ett möte. Till sist hade vi ett avslutande
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julmysmöte med pepparkakor då vi pratade om vad vi gjort under terminen och vad vi har lärt
oss.
Sist men inte minst har vi lekt många olika lekar på våra möten även om en del favoriter återkommer hela tiden.
Brisen har haft ca 25 Scouter som medlemmar under terminen och nästan alla kommer varje
gång vilket är jättekul!
Avdelning Sunnan
Vårterminen
Med alldeles nya barn och föräldrar startade avdelningen upp sin verksamhet den 14/1 och
hade sedan möten varannan vecka under hela vårterminen. Några Scouter bytte mellan de två
Spåraravdelningarna, för att kunna gå tillsammans med sina kamrater. Avdelningsledare som
höll ihop det hela var Yvonne Ekström, som fick stor hjälp av de föräldrar som sagt sig vara
intresserade av att driva verksamheten.
Scouterna gjorde egna söljor, hade båtkunskap och knopar inför den kommande båtsäsongen,
var i Hammarbybacken och åkte skidor, lärde sig använda stormkök och en massa annat både
nyttigt och kul och så lektes det en hel del på mötena såklart. Från maj och framåt kunde
Scouterna äntligen komma i båtarna, då vi på kvällarna hade seglingsmöten, fram till terminsavslutningen och det ordnades även några öppna seglingskvällar fram till midsommar,
för dem som var extra sugna på att segla.
Våra duktiga Utmanarscouter och även en och annan Äventyrsscout kom och hjälpte till med
att skeppa båtar under dessa kvällar.
Höstterminen
Terminen startade med ett uppstartsmöte för föräldrar vars barn ville börja på den nya Spåraravdelningen Sunnan. Ett engagerat möte med många föräldrar som kunde tänka sig att hjälpa
till. Med ett gäng nya föräldrar startade vi i september upp, med möten varannan måndag. Under terminen har vi lärt känna varandra, både ledare och barn under lekfulla former. Vi har
lärt oss sjömärken, namnen på båtens delar, tittat på sjökort, varit på studiebesök på färjan i
Hammarby Sjö samt en hel del sjövett. Vi har också pysslat, gjort läderhantverk, lärt oss
skicka krypterade meddelanden och diskuterat innehållet i scoutlagen. I december deltog
många av avdelningens medlemmar i kårens julövernattning och fick då praktisera höstens
nyinförskaffade kunskaper.
Arbetet under hösten har genomsyrats av nyfikenhet och kompisanda, både bland föräldrar
och Scouter och efter en lyckad uppstart planerar vi att intensifiera verksamheten under våren
2014 och införa möten varje måndag.
Upptäckarscouter
Avdelning Kuling
Vårterminen
Avdelningen har under våren haft drygt 20 medlemmar. Vi har haft 11 träffar under terminen.
Under januari hade vi isvett, sjukvård och knivkunskap. I februari fokuserade vi på chiffer
och natur, i mars blev det simning och organisationstävlingar. April bestod av sjövett och eldning (alltid lika uppskattat), bra med repetition av sjövettskunskaper inför den kommande
seglingssäsongen. Efter att vi i början maj hjälpt till med att segla hem båtarna från varvet i
Sätra, blev det segling för hela slanten på kvällarna, naturligtvis med inslag av navigation.
Höstterminen
Avdelningen har bestått av 19 scouter och har haft tio möten under höstterminen. Mötena har
inneburit fyra tillfällen med seglingsaktiviteter samt ett tillfälle med båtupptagning, navigation, knopar och rep, eld och mat, första hjälpen, karta och kompass samt vinternatur. Många
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av avdelningens medlemmar deltog även i höstens kårgemensamma övernattning i början av
december.
Avdelning Nordan
Höstterminen
Avdelningen har bestått av 15 scouter och har också haft tio möten under höstterminen. Mötena har inneburit fyra tillfällen med seglingsaktiviteter samt ett tillfälle med båtupptagning,
navigation, knopar och rep, eld och mat, första hjälpen, karta och kompass samt vinternatur.
Även här deltog många av avdelningens medlemmar i höstens kårgemensamma övernattning i
början av december.
Äventyrsscouter – Avdelning Stormen
Vårterminen
Under vårterminen så åkte vi skidor i Hammarbybacken, vi diskuterade scoutdemokrati och
var med på kårens kårstämma/årsmöte. Under mars hade vi möte på Sicklasjön med isvett och
tävlingar, då vi även hade eldning och varm choklad såklart. Vi fick besök från Kryssarklubben under våren och blev inspirerade att delta på 24-timmarskappseglingen i juni.
Inför båtsäsongen fixade vi med båtarna. Sjösättningen och hemseglingen gick utmärkt. Seglingar i Sjöstan under maj och början av juni.
Äventyrarna ställde upp med två båtar i Kryssarklubbens 24-timmarssegling där sju scouter
seglade dygnet runt 1-2 juni. Mycket spännande.
Under sommaren var många av avdelningens medlemmar med på Björnölägret, med eskadersegling hem och tillbaka. En härlig upplevelse där vi övernattade på Lilla Båtskobb på vägen
ut. Mycket segling och bra mat!
Höstterminen
Tre-fyra seglingstillfällen under hösten. Många nya Äventyrare började till hösten och vi blev
äntligen runt 15-20 på varje scoutmöte.
Seglingen till Sätra inför båtupptagning gick i hård vind. Tyvärr var det alltför få scouter med
och vi kunde inte segla alla båtar utan fick bogsera några. Det behövs fler scouter vid dessa
tillfällen.
Efter att seglingssäsongen var över har Äventyrsscouterna planerat för den stora hajken i november. Vi har även bakat krabbelurer på stormkök och haft nattorientering och vi har dessutom jobbat med hantverk och sytt eldpåsar. Under november hade vi besök av Ekans syster
Helene ”Jollen” Ekström som berättade om kappseglingsformen ”Match Racing”, som hon
själv deltar i, uppskattat och intressant.
Många Äventyrare var med på Lille-jul övernattningen med resten av kåren. Som avslutning
på terminen hade vi traditionsenligt simning på Eriksdalsbadet.
Utmanarscouter – Avdelning Orkanen
Vår- och Höstterminen
Kårens Utmanarscouter har träffats samtidigt som Äventyrsscouterna och bl. a. lett vissa
programpass och även skeppat båtar under seglingsmöten.
För första gången var Hammarby Sjö representerade på Scouternas Natt i september. En
Utmanarpatrull bestående av Sofia och Liselott från kåren med andra scouter från Älvsjö
scoutkår och S:t Görans sjöscoutkår, kom trea i tävlingen. Bra jobbat!
Jims gäng – Sickla (avdelning för funktionsnedsatta Scouter)
Vårterminen
Vi startade i slutet av januari och hann med tolv möten under våren med våra cirka 15 funktionshindrade scouter. Den stora händelsen som hände i början av terminen var firandet av 10årsjubiléet för Jims gäng, då lokalen dekorerades och det åts tårtor och lektes hela kvällen.
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Alla tidigare Jims gäng-medlemmar och ledare var inbjudna till detta festliga tillfälle och flera
av både tidigare medlemmar och ledare kom, till nuvarande medlemmars stora glädje. Ett reportage med bilder gjordes i Stockholms scoutdistrikts medlemstidning ”DEMED”, ett antal
tidningar skickades till Sickla fritidsgård, för att sättas upp på deras anslagstavla.
Fokus denna termin låg även nu på märkestagning och entusiasmen var stor. Vi klarade av såväl ”Plåstra”, ”Tända” som ”Miljö/Sortera”.
Höstterminen
Sickla fritidsgård har själva drivit verksamheten då ingen ledare från kåren har kunnat vara
med. Tidigare avdelningsledaren Elisabeth kunde av personliga skäl inte leda gruppen denna
termin. Vi hoppas verkligen att hon kommer tillbaka snart.
Kårordförande har varit i kontakt med fritidsgården och de genomför kvällarna med ungefär
samma antal deltagare, man var rädda för att det är för lite ”scouting” i verksamheten, men
medlemmarna trivs och tycker att det är roligt – vilket är huvudsaken. Som scoutings grundare, Lord Robert Baden-Powell sagt: ”Om det inte är roligt, är det inte scouting”, (”If it isn’t
fun, it isn’t scouting”), att det är roligt är fullt tillräckligt för att verksamheten ska vara bra för
medlemmarna i Jims gäng.

Sommar 2013
Kårläger i Björnöreservatet på Ingarö i Stockholms skärgård, ägd av Skärgårdsstiftelsen,
(http://skargardsstiftelsen.se/omrade/bjorno/)
En lägerkommitté bildades under våren där Björn Sandström och Eva Halén Sandström stod
för det mesta av det praktiska planerandet. Övriga i kommittén var Johan Hansen, CarlHenrik von Hofsten, Magnus Colling, Mats Regnell och Lena Hansson. Ansvariga för matplanering och matinköp var Annelie Lindqvist och Krister Wennberg, ”inlånad” från Gustav
Vasa-Bredängs scoutkår.
Lägerkommittén träffades ett par gånger under våren/sommaren för att planera allt det praktiska arbetet samt programmet – se nedan.
De Scouter som inte seglade till lägret (se under rubriken Eskadersegling), tog sig landvägen
till området, via buss eller bil, sista biten, se nedan.
Lägret hölls under andra augustiveckan (5-11 augusti). Lägerplatsen erbjöd natursköna ängar
med anslutning till en fin och skyddad naturhamn men i övrigt ganska basala faciliteter i form
av två torrklossetter och en grävd brunn med handpump för vattenförsörjning. Närmaste
transportväg till lägerplatsen gick dessutom från en hamn på Ingarölandet över sjön till
Björnöreservatet.
Givet att ett sådant läger skulle innebära en hel del organisation och transport av både köksutrustning, matplats för ca 80 personer under tak (mattält inköpta på WSJ 2011), samt tält och
annan utrustning, tillsattes en lägerkommitté som under våren planerade både logistiken men
också programmet för lägret.
Upplägget med en lägerkommittée gjorde det möjligt att sprida det praktiska jobbet på ett flertal händer, samt att det även blev möjligt att ha en kreativ process kring lägerprogrammet för
att göra lägret så kul och givande så möjligt för alla deltagare, yngre och äldre Scouter såväl
som ledare och medföljande föräldrar.
En förtrupp anlände under måndag eftermiddag för att transportera ut lägermateriel och bygga
kök samt matplats, under tält för de sammanlagt ca 80 personer som var anmälda.
Inköp gjordes varje dag av kylvaror, då vi inte kunde förvara kylvaror i tillräcklig mängd på
lägerplatsen.
Tisdag förmiddag anlände Spårar- och Upptäckarscouter tillsammans med föräldrar och lagom till lunch anslöt även eskadern så att lägret kunde öppnas på utsatt tid, kl. 13 på tisdagens
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eftermiddag. Här kunde vi räkna in ca 50 Scouter, 25 föräldrar samt 7 ledare, dvs. det största
lägret kåren någonsin genomfört under sin 10-åriga historia.
Eftermiddagen innehöll sjöaktiviteter, segling för Spårare och Upptäckare och ett första pass i
havskajakspaddling för Äventyrare/Utmanare, varvat med att bygga färdigt lägret med tältplats för alla deltagare, tvättstationer, kompostgrop och allt annat som behövdes fixas för att
lägret skulle fungera. En extra krydda på lägerplatsen utgjordes av ett antal fritt betande hästar
och biffkor som nyfiket inspekterade tält och Scouter. Efter lite samtal med ö-värden så flyttades hästarna till en annan del av ön men korna följde oss under hela lägret. Tack vare att
några lägerdeltagare kunde prata förstånd med kossorna (och deras meterlånga horn !!) höll
de sig undan under resten av lägret.
Middag intogs vid sittande bord och nytillverkade bänkar under kårens mattält och alla var
imponerade av både maten samt det kök som matansvariga Krister och Annelie byggt, ett arrangemang som hade gjort Karl den 12e grön av avund. Speciellt diskvattengrytan som med
tillhörande fotogenkök både lät och såg ut som en rymdraket i startögonblicket, tilldrog sig
stort intresse från både Scouter och föräldrar.
Av överblivet bänkmaterial förfärdigades även en portabel fälttoalett som numera ingår i kårens lägerutrustning. Med en sinnrik konstruktion av slanor och presenning blev detta lägrets
mest populära sanitetsinrättning med inbyggd skogsdoft och synnerligen välventilerad.
Kvällen avrundades med att Scouterna delades in i patruller som sedan döptes och i vanlig
ordning var kreativiteten stor när det gäller att komma på patrullnamn. Det dröjde till torsdag
eftermiddag innan lägerchefen vid samlingarna lyckades rabbla upp alla patrullnamnen i rätt
ordning och utan att blanda ihop dem. Varje patrull gjorde dessutom en flagga där patrullnamnet illustrerades på ett likaledes kreativt sätt vilket alltså inte innebar någon större hjälp
för lägerchefen.
Onsdagen och torsdagen avlöpte som planerat med segelpass, havskajakpaddling, paddling
med kanadensare, naturspår där scouterna bl.a. fick lära sig vad som går att äta i naturen (även
att allt inte är gott!!) och avslutades på torsdagens eftermiddag med en femkamp mellan patrullerna.
För paddlingsövningarna hade Kajakeriet engagerats och ägaren Pierre var både en god pedagog för havskajakpaddlarna och flexibel när det gällde programupplägg och kanottillgång och
skall ha tack för sin medverkan.
Efter att tillståndet i Scouternas tält efter några dagar mer kommit att likna en sallad av blandade persedlar och personliga tillhörigheter anordnades en tävling i ordning och reda med påföljande inspektion. Vinnande patrull vann ett dubbelrör Singoallakex och givet den exemplariska ordning som infann sig i alla tält efter denna övning får man anta att kopplingen mellan
städresultat, tävlingsinstinkt och muta noterades av de medföljande föräldrarna.
Torsdag kväll hölls det lägerbål med tillrest sångledare i form av Anna Löfqvist Borg som i
vanlig ordning med fast hand kring gitarren fick alla 80 deltagare att sjunga både samma låt
samtidigt och i någorlunda samma tonart. Bålet avslutades med en spökhistoria som handlade
om uppkomsten av namnet Björnö, vilket kommer av en rysk cirkusbjörn som påståtts ha
spökat på ön sedan början av 1900-talet.
Tanken var att Scouterna sedan patrullvis skulle gå ut i den mörka skogen och med lykta söka
efter björnen (spelad av en pälsförsedd lägerchef hukandes bakom en gran) men viss stirrighet
uppstod bland Scouterna så det blev att alla 50 Scouter i samlad tropp, gav sig ut i skogen och
omringade den stackars cirkusbjörnen efter någon minuts letande.
Med hjälp av varm choklad och resten av Singoallakexpaketen återvanns lugnet och alla
kunde trötta och nöjda krypa till kojs.
Fredag förmiddag bröts lägret och efter en formidabel insats av alla deltagare kunde Utmanare och Äventyrare avsegla med eskadern vid 11-tiden, medan Spårare och Upptäckare tog
bussen kl. 14.00 tillbaks till Stockholm.
Då det regnade sista dygnet delades de våta tälten ut till deltagarna, så att under helgen efter
lägret kunde man se uppslagna tält på tork både här och där i Sjöstan.
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Efter att ha konverterat sittbänkarna till hyllor i förrådet kunde även den omfattande lägerutrustningen, nu utökad med ett antal nya tält, fälttoa, köksutrustning och diverse programmaterial stuvas in i förrådet i god ordning.
Trots alla nyinköp, transportkostnader och kanothyra gick lägret princip jämt upp med en totalbudget på ca 80 000 kr.
Sjöprogram
Mål för sjöprogrammet var:
Att få segla tillsammans med en ny besättning och få träffa andra scouter, man kanske inte
seglat med förut. Att segla tillsammans med både seglingsvana och seglingsovana Scouter.
Att alla i en besättning får hjälpas åt med att kasta loss, framföra, sätta och ta ner segel, förtöja och ta om hand om båten efter segling.
Att alla ska få prova på olika roller i besättningen – och att få båten att komma dit man vill.
Att alla ska ha provat att hålla pinn och känt på hur man styr båten mot ett mål för olika vindriktningar.
Alla bör ha provat att skota segel för att känna hur båten accelererar och saktar in.
Seglingarna har genomförts i en trekantsbana utmärkt med bojar för att göra målet tydligt och
för att pröva att segla för olika vindar, kryss, läns, slör, halvvind.
Seglingarna hölls halvdagsvis, en omgång efter morgonsamlingen och en omgång efter lunch
för att alla skulle ha möjlighet att delta och för att ha lagom stora besättningar. Ett par av
kvällarna hölls seglingar för seglingssugna föräldrar.
I alla seglinsövningarna användes kårens egna båtar av modellerna Monark 606, My
Helmsman och Avanti. Minst en seglingskunnig vuxen skeppade respektive båt under övningarna.
Seglingsövningarna genomfördes på Björnös innanfjärdar - en trygg miljö med lite båttrafik
och få naturliga hinder. Förhållandevis vindskyddat och lite vågor.
Banor lades ut på morgonen med sträckning beroende på vindriktning.
Sjöprogrammet arbetades fram av Johan Hansen, Carl-Henrik von Hofsten och Magnus Colling – ett stort tack för det fina programmet!
Landprogram
Under lägret genomfördes landaktiviteter under sex separata pass. Aktiviteterna utfördes huvudsakligen i åldersintegrerade patruller om 5-7 scouter, stationsvis inom respektive aktivitetspass. Aktiviteterna omfattade bland annat hantverk och friluftskunskap, som exempelvis
slängflätning, knivkunskap, stormkök, simning, livräddning, byggning av A-bro etc. överlevnadskunskap (ätliga insekter och örter), femkamp, nattbus samt lägereld med allsång, se ovan.
Ett antal moment som inte var schemalagda omfattade resning av tält, bivacker och regnskydd, städning och ordning i tälten, personlig hygien, passning och drivning av frigående
nötboskap och hästar, floristik, sjukvård samt att hjälpa till i köket. Scouterna uppskattade
landprogrammet och det planerade reservprogrammet, ifall inte sjöprogrammet skulle kunna
genomföras, behövde aldrig plockas fram. Landprogrammet arbetades fram av Lena Hansson
och Mats Regnell – ett stort tack för det fina programmet!
Även detta läger kunde vi njuta av” kårkocken” Kristers fantastiska mat.
Eskadersegling - Hammarby sjöstad-Björnö-Hammarby sjöstad
På väg ut till sommarens läger på Björnö, var det 18 Äventyrs- och Utmanarscouter som seglade ut kårens båtar till Björnö. Det blåste bra på vägen ut. Vi valde att övernatta på Lilla
Båtskobb (Hammarby Motorbåtsklubbs klubbholme, vid Dalarö), på vägen ut och då på den
täckta dansbanan.
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På hemvägen från lägret hade vi till en början en kraftig bidevind och stampig sjö. Trots det
kunde vi klara att segla hem på en dagsetapp och anlände vid kårens brygga i Sjöstan vid 19tiden på fredagskvällen. Det är ont om bra övernattningsplatser efter Saltsjöbaden. Hela eskadern blev en härlig upplevelse med massor av segling.
Med på eskadern var också en privatägd ledarbåt med (ägd av Niklas Krantz), 4 ledare och
även en privatägd följebåt, (ägd av Björn och Eva H. Sandström).
Stort tack till Richard Bremberg och Niklas Krantz som planerade eskadern och till Eva Halén
Sandström som planerade maten.
Vässarö
Kåren har haft två Utmanarscouter som arbetat som funktionärer på Vässarö, Sofia Bremberg
och Liselott Hultros som jobbat med seglingsverksamheten i Fladan. Liselott har även varit
seglingsinstruktör på Solna sjöscoutkårs läger.
s/y Biscaya
På en av sommarens seglingar med start från Helsingfors, via Estland, Gotska Sandön och
med slutmål Vindalsö, deltog Ulrika Bremberg från kåren. Biscaya är Scouternas ”skolskepp”, med 12 besättningsmedlemmar, tre underskeppare och en ansvarig skeppare. Segling
sker dygnet runt och besättningen är indelad i tre vakter, som går i 4-timmarspass. Detta kräver kunskap om segling och navigation, samt en stor förmåga till samarbete, då alla 16 personer ska samsas på en liten yta. Vi hoppas att vi i framtiden kan få fler medlemmar att deltaga i
dessa seglingar.
Upptäcktsfärd Norden
Upptäcktsfärd Norden hölls i år på Island och under 2 veckor deltog Maria Bremberg och
Anna-Josefiina Turtiainen (AJ) i denna aktivitet, som även innehöll en lägervistelse på ett lokalt läger samt ridning på islandshäst. Även här kommer vi i fortsättningen att peppa våra
scouter att deltaga.
Blå Hajk – Forsfararna
Sofia Bremberg deltog i denna mytomspunna aktivitet, som startar med fotvandring i Värmlands djupa skogar, för att sedan avslutas med flera dygns flottfärd längs Klarälven. Timmerflottarna byggs av deltagarna själva och ombord finns möjlighet till matlagning över öppen
eld, samt även sovmöjligheter i tält. Toalettbesöken görs vid strandhugg längs älven.
Detta kräver kunskap om natur och scoutteknik, exempelvis att kunna packa sin packning rätt
och sköta sina fötter, samt en stor förmåga till samarbete, då alla patrullmedlemmar ska samsas på den lilla trånga yta som utgör flotten.

Ekonomi
Kårens resultat framgår av resultat- och balansräkning.
Styrelsen föreslår att årets resultat på kr överföres i ny räkning.
Till årsmötets förfogande står:
Balanserat resultat
39 729,11 kr
Årets resultat
21 331,88 kr
Totalt
61 060,99 kr
Gåvor
Vi följde också traditionen att ge de aktiva ledarna en julgåva, som i år var Scouternas nya
regnhatt, även Erik Freudenthal, som arbetar i GlashusEtt och lånar ut konferenslokalen till
oss, fick också en julklapp – samma regnhatt som kårens styrelse/avdelningsledare.
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Vi gav också Mats Regnell tulpaner för årets ledare, som med sitt engagemang har smittat av
sig – på många andra i kåren.
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Övrig verksamhet
Följande verksamhet har också genomförts, eller kåren varit representerad vid:
Våren 2013
2013-01-08
2013-01-06
2013-01-15
2013-01-16
2013-02-12
2013-03-12
2013-03-14
2013-04-16
2013-04-27
2013-05-02
2013-05-02
2013-05-04
2013-05-14
2013-05-16

Terminsplanering, Äventyrare
Terminsplanering, Spårare och Upptäckare
Kårstyrelse
Planering av Jims gängs 10-års-jubileum
Kårstämma
Kårstyrelse
Förrådskväll
Kårstyrelse
Båtfixning
Sjösättning Sätra Varv
Möte i GlashusEtt, angående husets framtid
Transport av båtar från Sätra till Hammarby Sjö
Kårstyrelse
Föräldrasegling

Sommar 2013
2013-08-01
2013-08-03
2013-08-04
2013-08-04
2013-08-22

Packning av lägerpackning inför Björnö och eskadersegling
Matinköp av torrvaror
Matinköp till eskadersegling
Matinköp av kylvaror och transport av lägermaterial
Återställande av lägermaterial i förrådet, samt städning.

Hösten 2013
2013-08-26
2013-09-03
2013-09-08
2013-09-09
2013-10-05
2013-10-06
2013-10-08
2013-10-08
2013-10-19
2013-10-30
2013-11-04
2013-11-05
2013-11-15
2013-11-23
2013-12-10
2013-12-10
2013-12-19

Information till blivande nya Sunnanavdelningens föräldrar
Kårstyrelse
Terminsplanering Äventyrare och Utmanare
Föräldrarutbildning och terminsplanering, Spårare och Upptäckare
Transport av båtar från Hammarby Sjö till Sätra Varv
Båtupptagning, Sätra Varv
Genomgång av information på hemsidan
Kårstyrelse
Distriktsstämma, Sarah Dufberg deltog
Besök i Saltsjöbadens sjöscoutkårs hus, inför övernattningen
Terminsplanering Äventyrare och Utmanare
Kårstyrelse
Besök i lokalen på Rorgängargatan 1 av två styrelsemedlemmar
Övernattningsplanering, samt hämtning av material
Återlämning av material från övernattning
Kårstyrelse
Kårordförande på besök tillsammans med Stockholms Stads Idrottsförvaltning/Föreningsbyrån, titta på lokal Rorgängargatan 1

____________________________
Yvonne Ekström
Kårordförande

___________________________
Annelie Lindqvist
Vice kårordförande
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