Föräldrainformation, Hammarby sjöscoutkår
Varmt välkommen till Hammarby sjöscoutkår!
Vi hoppas att både ditt barn och du kommer att trivas hos oss och bidra till vår verksamhet. Hammarby sjöscoutkår är en scoutkår inom Stockholms scoutdistrikt och direktansluten till Scouterna –
Riksorganisationen. (Vill du veta mer om Scouterna har du länkar i slutet av informationsbladet.)

Här kommer lite bra information till er bägge:








Terminsavgiften är 515 kr och syskonavgift är 315 kr och betalas direkt till Riksorganisationen, som skickar ut en pappersfaktura. Sedan är det bra om du anmäler att du vill ha en
elektronisk faktura, då behöver du medlemsnumret som står på pappersfakturan. TACK för
att du väljer elektronisk faktura, då spar Scouterna både papper, kuvert och porto.
Om ni flyttar: meddela avdelningsledaren så att vi kan göra en adressändring i medlemsregistret.
Medlemstidning skickas ut ett par gånger/år, kommer direkt i brevlådan!
Försäkring: alla som betalat terminsavgift till Riksorganisationen har en scoutförsäkring, den
täcker olycksfall, men EJ, kläder, glasögon, mobiltelefoner eller annan utrustning.
Kåren har just nu 5 avdelningar/grupper i Sjöstan, med följande åldersindelning och namn:
- Spårarscouter, årskurs 2-3, avdelningarna Brisen och Sunnan
- Upptäckarscouter, årskurs 4-5, avdelning Nordan
- Äventyrsscouter, årskurs 6-8, avdelning Stormen
- Utmanarscouter, årskurs 9-III, avdelning Orkanen
Varje avdelning har sin egen sida på kårens hemsida, avdelningssidan används så mycket som
möjligt för kommunikation/information, detta för att slippa så stor mejlskörd i era inkorgar.

Scoutskjorta, halsduk, sölja




Alla medlemmar får varsin halsduk av sin ledare, tillsammans med ett grönt band, som du syr
på själv, se beskrivning i slutet på informationen.
Söljor, som håller ihop halsduken, görs av Scouterna själva.
Scoutskjorta, vi gör en beställning kårvis/termin, betala in betalningen till kårens pg 407 81
79-1. Kostnad för barnskjorta är 299 kr och för vuxenskjorta 389 kr. Vill du ha ”grundmärken”
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till skjortan, betalar du för dem samtidigt som du beställer, direkt på kårens pg 407 81 79-1.
Kostnad för grundmärken är 70 kr. Skriv namn på Scouten, skjortstorlek och om du vill ha
märken – ”märken”, så att vår kassör vet vem som betalat och så att den som gör beställningen vet vem som beställt vilken storlek.
Övriga märken är gratis och delas oftast ut vid terminsavslutningar.

Segling, båtar och flytvästar








Seglingsverksamheten – ALLA - även vuxna MÅSTE bära flytväst på brygga och/eller i båt. För
att seglingsverksamheten ska fungera behövs det segelkunniga föräldrar som kan hjälpa till
och skeppa båtarna, samt även köra följebåten, då krävs Följebåtsmärke, se nedan.
Kåren har ett antal både barn och vuxenflytvästar att låna ut, men du får väldigt gärna använda en egen väst. Flytvästen ska alltid bäras ytterst ifall du har jacka och/eller regnkläder
på dig. Ha varma kläder på, gärna mössa, vantar och långkalsonger, vattnet kyler både på våren och på hösten.
Helst bör det finnas två vuxna i varje båt, vuxen nummer 2 behöver ej vara seglingskunnig,
här räcker det med sunt förnuft.
Alla Scouter hjälper till att göra i ordning båtarna inför segling=rigga och efter segling=rigga
av. Alla vuxna ser till att alla Scouter hjälper till och kontrollerar att båtarna ligger förtöjda på
rätt sätt.
Följebåtsmärke – för att köra kårens följebåt krävs Följebåtsmärket. Kåren utbildar i hur man
kör båten och vad man bör tänka på när man är följebåt.
Det finns en loggbok i varje båt, använd den för att skriva meddelanden om båten till Båtkommittén, vad som är trasigt eller inte fungerar.
Båtkommitté: Mats Lindberg Collin, Mats Regnell, Ola Stenholm. Kontaktuppgifter finns i slutet av informationen.

Övernattning, hajk och läger





Kåren anordnar oftast en övernattning/termin. Då sover vi inomhus i någon scoutstuga som
vi hyr. Då behövs alltid hjälp med matplanering och inköp, programaktiviteter och transporter. Alla Scouter under tio år måste ha en vuxen med sig.
Hajk – för de äldre Scouterna som då sover utomhus, i tält och/eller vindskydd. Här behövs
också hjälp med mat, aktiviteter och transport.
Läger, anordnas under en vecka på sommaren. Dessa arrangemang kräver många vuxna och
planeringen av lägret börjar redan i november-december året innan. Då behövs alltid hjälp
med matplanering och inköp, programaktiviteter och transporter. Alla Scouter under tio år
måste ha en vuxen med sig.

Båtfixning, transport och kårens brygga




Kårens båtar läggs vintertid upp på Sätra varvsområde i Sätra. Detta sker under en helg i slutet av september/början av oktober. De äldre Scouterna seglar båtarna Sjöstan-Sätra. Båtkommittén ansvarar för materialet som behövs och många vuxna behövs för att vara med vid
avmastning, upptagning och båtfixningen. Varje avdelning har sedan en egen båt att ta hand
om och se till att förbereda inför vinterförvaring.
Under en helg i slutet av april/början av maj behövs båtarna ställas i ordning inför sjösättning. Båtkommittén ansvarar för materialet som behövs och det behövs även här många
vuxna för att vara med vid båtfixning, påmastning och sjösättning. Varje avdelning har en
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egen båt att ta hand om och se till att förbereda inför sjösättningen. De äldre Scouterna seglar sedan båtarna Sätra-Sjöstan.
Kårens brygga vid Abborrberget behöver också iordningsställas höst och vår. Båtkommittén
ansvarar för materialet som behövs.

Om ditt barn inte vill fortsätta


Du måste mejla till avdelningsledaren om ditt barn inte vill fortsätta som Scout, så att vi kan
avregistrera medlemskapet omgående, det räcker inte med att bara låta bli att betala terminsavgiften. Om du inte meddelar skriftligen kommer vi att kräva betalning av terminsavgiften då kåren måste betala distriktsavgift och rikskansliavgift för alla, i medlemsregistret, aktiva medlemmar.

Om ditt barn har en kompis eller syskon som vill börja


Enklast att mejla en intresseanmälan via hemsidan, tyvärr har vi väldigt långa köer till vår
verksamhet.

Ledarutbildning


Scouterna har en mängd olika ledarutbildningar, prata med avdelningsledaren om du är intresserad. Kåren står för kursavgift och resa, du ställer upp med tiden.
Obligatorisk utbildning för alla över 15 år, som är ledare,
Trygga möten - www.scouternasfolkhogskola.se/ledarskapson/bryggan/trygga-moten/

Mycket bra information finns på:
Scouternas Riksorganisations hemsida – www.scouterna.se
Stockholms scoutdistrikts hemsida – www.stockholm.scout.se
Scoutstugor – www.stockholm.scout.se/service/scoutstugor-att-hyra/
Vässarö – www.stockholm.scout.se/vassaro/
Vindalsö - www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/lagerplatser-i-sverige/stockholm5/vindalso/
Biscaya – www.biscaya.scout.se/
Stockholms Scoutskeppslag - www.stockholmsscoutskeppslag.ssf.scout.se/
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Kontaktuppgifter delar av Kårstyrelsen
Kårordförande/Web

Carl-Henrik ”Hoffe” von Hofsten, 073-684 15 88,
chvonhofsten@gmail.com

Vice KO

Anders Lilliehöök, 0706-953543
anders.lilliehook@gmail.com

Sekreterare

Annelie Wennberg, 072-586 57 17/08-708 78 42, an.lindkvist@telia.com

Kassör

Håkan Sennton, 070-776 40 86, sennton@hotmail.com

Båtkommitté

Mats Lindberg Collin, 070-786 15 77,
mats.lindberg@hammarbysjostad.se
Ola Stenholm, 0708-76 49 70, ola@shuntab.se

Avdelningsledare och även medlemmar i Kårstyrelsen
Sunnan/Spårare

Anders Lilliehöök, 070 695 35 43, anders.lilliehook@gmail.com

Brisen/Spårare

Gustav Ahlsson, 070-616 77 23 ahlssong@hotmail.com
Gunnar Bergdahl, 070-267 02 53, gunnar.bergdahl@gmail.com

Nordan/Upptäckare

Mia Hägerbro, 070-696 02 97, mia.hagerbro@gmail.com
Henrik Lillhage, 070-93 94 997, henrik.lillhage@yahoo.se

Kuling/Upptäckare

Anna Sonesson, 0733-66 24 34, anna.sonesson@naturvetarna.se

Stormen/Äventyrare

Ola Stenholm, 0708-76 49 70, ola@shuntab.se

Orkanen/Utmanare

Anders Orebäck, 070-281 96 64, anders@oreback.com

Beskrivning hur du syr på det gröna bandet på halsduken:
Mät ut mitten på det gröna bandet, placera mitten på halsdukens spets, vid 1.
Nåla fast bandet längs långsidorna, till 2 och 3, vik bandet och nåla fast från hörn ”2”, mot 3 och likadant från hörn ”3”, mot hörn 2. (Bandet kommer inte att gå runt hela den trekantiga halsduken, men
det gör inget då man rullar halsduken från kanten som är mellan 2 och 3.) Sedan är det bara att sy!
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