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Kårstyrelsens 

verksamhetsberättelse 

 

KÅRSTYRELSEN FÖR DALARÖ SJÖSCOUTKÅR SSF FÅR HÄRMED 
AVGE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KÅRENS VERKSAMHETSÅR, 

2008 

 
Styrelsen har under året haft  8 sammanträden. Ledamöter var Jonas Järphammar 
kårordförande, Mats Lindström vice kårordförande, Mats Sjöstedt kassör, Inga 
Gustafson sekreterare, Anders Wallgren ledamot och Gusten Lindström SSC 
ledamot. Kårens ledare och funktionärer har dessutom varit samlade den 28/9. 
 
Antalet medlemmar i december 2008 var 75. Antalet miniorscouter var 23. Antalet 
juniorscouter var 17. Antalet patrullscouter var 9. Antalet seniorscouter var 5. Antalet 
aktiva ledare, kårfunktionärer och övriga medlemmar var 21. 
Genomsnittsåldern i kåren är 19 år. 54% var kvinnor och 46 % var män. 
 
Verksamheten bedrevs i vår scoutlokal (i övervåningen på gamla 

Kommunalhuset i Dalarö) samt i våra tre Avantibåtar som ligger i Vadviken. 
 

ÖVRIGT FRÅN VERKSAMHETEN 

 
KÅRSTÄMMA den 13/3 i scoutlokalen. KÅRÖVERNATTNING genomfördes den 11/4-
13/4 i Pettersberg med 49 deltagare. Seniorlaget stod för ideer och planering. Temat  
för årets övernattning byggde på Sagan om ringen. S:T GEORGSDAGEN firades den 

23/4 i Dalarö kyrka med märkesutdelning. Kollekt samlades in till ett barnhem i 

Baltinava Lettland. Dessutom passade vi på att fira kårens trettioårsjubileum med 
tårta och bildspel från sommarens läger. VALBORG den 30/4 firades på Amerika-

berget med kåren som arrangör. KÅREN hissade och halade flaggorna på 

Amerikaberget den 6/6. 
 
VÄSSARÖ-LÄGRET samlade 18 ungdomar (minioravdelningen), 5 ledare och 1 

förälder under 4 dagar i juni. 
 

NåNajt-LÄGRET vid Katterjokk/Riksgränsen samlade 17 ungdomar (junior och 
patrull avdelningarna), 3 ledare och 3 föräldrar under 9 dagar i aug.  
 

KÅRFEJD hölls den 2/11 i Schweizerparken. Efter en knepig tävling serverades 

nygrillade hamburgare på stranden. Tack Jonas Brosjö som var vår ”fejdkontroll- 
konstruktör”. 
 

 
UTBILDNING Anneli Sjöberg har genomför sin ALU (Allmän ledarutbildning.  
 

Kårstyrelsen 
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Minioravdelningen 

Sjökrypen’s 

Verksamhetsberättelse 
 

Minioravdelningen Sjökrypen har haft ett bra och kul år 2008. 

 

Under våren var 23 barn med i miniorscoutavdelningen. Vi har haft 

möten varje vecka och 20 möten blev det under våren, och vi var sex 
ledare, Karin Karlström, Tomas Karlström, Mårten Hörlin, Kia Modin, 

Fredrik Hjortsberg och Urban Mathiasson. Våren fylldes av aktiviteter som 
simning på Torvalla, båtvett, ljus, fråge- och sagospår, genomgång av 

sjökort, tillverkning av fågelholkar, genomgång av avantibåtarna, segling 
samt en massa andra övningar som gjorde våra duktiga miniorscouter en 

hel del märken rikare vid terminens slut. Vi var även ute på en 
kårhajkövernattning i en scoutstuga i Petersberg tillsammans med kårens 

övriga avdelningar. 
 

Sommarens stora händelse var naturligtvis sommarlägret på Vässarö 

med 18 barn, 5 ledare och 1 förälder. Under fyra dagar och tre nätter i 

juni fick vi uppleva en massa roliga aktiviteter som trapperspår, segling 
med optimist och storbåt, kanot, bad och lägerbål med sång. Lägrets 

höjdpunkt var en stor lägerolympiad. 
 

Sjökrypen startade hösten med 28 barn och sex ledare, Karin Karlström, 

Tomas Karlström, Mårten Hörlin, Fredrik Hjortsberg, Kia Modin och Urban 
Mathiasson. Vi har haft möten en gång per vecka under hela höst-

terminen, totalt blev det 15 möten. Vi har deltagit i Kårfejden. Vi har gått 
spår och bl.a. lärt oss om navigering, olika sjötermer och sjömärken, 

byggt och målat ett eget litet miniatyrsjömärke, haft julpyssel, tränat 

knopar, kastat med livlina och tränat utrymning av scoutlokalen. Vi har 
även lärt oss mer om hur man hanterar tändstickor, ljus och stormlyktor 

på ett säkert sätt. Vi har även varit och simmat två gånger på Torvalla. 
Ett uppskattat inslag var bassängträningen där barnen fick lära sig att ta 

sig upp på ett flytblock med isdubbar. 
 

/Miniorledarna 
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Junioravdelningen 

Sjömärkena 

Verksamhetsberättelse 

 

 
 

Juniorerna (JSC) bestod under våren av 18 scouter (1 st patrullscout, 7 st 

andraårs JSC och 9 st förstaårs JSC) och ledare var Anneli Sjöberg, Mats 

Sjöstedt, Mats Lindström och vår populäre assistent Joel Sjöstedt. 

 

Under våren hann vi totalt med 16 st möten och då oftast på 

måndagskvällarna mellan 18.45 – 20.30. 

 

Vi har med kåren firat S:t Georg (för första gången i historien framfördes 

sägnen om S:t Göran i teaterform vilket var mycket uppskattat), Valborg 

och en av senior anordnad Kårhajk där vi bl a mötte en hel del figurer från 
Sagan om Ringen. Under terminen har vi använt huvudet en del i form av 

att lösa chiffer, klura ut svaren vid mörkerspår och prata om sjövett. Vi 

har även fått känna på hur orättvist livet kan vara när en del fick besöka 
Restaurang Världshuset och en del inte. Två möten tillbringade vi på 

Lindströms varv där vi övade på att surra och med tanke på hållfastheten 
av vårt torn kanske vi skulle övat lite till... Vi kom, vi såg och vi segrade 

även på Distriktets dag då Dalarös juniorer tog hem första priset ! 
Junior avslutade vårterminen med sin nu nästan obligatoriska paddling i 

Gudö River och även denna gång hade vi vädergudarna med oss. 
Terminen avslutades i juni i väntan på årets läger NåNajt. 

 

Sommarläger hade vi givetvis även detta år men nu tog vi flyget och det 

mycket mer norr ut än vad många av oss tidigare varit. Närmare bestämt 

till Katterjokks turiststation där vi vandrade i fjällen, åkte linbana, klappade 

(och blev pussade av) draghundar,  badade i bubbelpool, besökte SMHI’s 
väderstation, lärde oss hur Kiruna skall flyttas, hur gruvdrift går till och hur 

det ser ut där nere i ”källaren” och hur svårt kan det vara att kasta lasso?. 
Under denna vecka hade vi även hjälp av två föräldrar som valde att följa 

med oss, tack Carina och Peter och tack till alla underbara scouter för att ni 
alla gjorde ”NåNajt” till den succé det blev! 
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Junioravdelningen 

Sjömärkena 

Verksamhetsberättelse 

 

 

 

Juniorerna startade hösten med 7 st förstaårsjuniorer, 10 st andraårs-

juniorer. Ledare var Anneli Sjöberg, Mats Sjöstedt och Mats Lindström. 

Tyvärr har vi nu ”blivit av med” Joel Sjöstedt ett tag framöver då han 
pluggar i Luleå och tycker det är aningen för långt att pendla (vilket vi inte 

riktigt håller med om). 

Under hösten hade vi 15 st sammankomster och även nu oftast på 

måndagskvällarna mellan 18.45 – 20.30. 

 

Vi har under terminens gång lärt oss att säkert hantera kniv och yxa 

med armar och ben i behåll, bemästra öppen eld och stormkök, vi har 

poppat popcorn i mörkret, övat på att surra slanor och slå knopar, 
tillverkat egna tennsöljor med hjälp av en tålmodig Maritta. Övernattning 

hade vi även denna höst i Tyresta nationalpark under den första kalla och 

snöiga helgen i en kylslagen stuga utan elektricitet varför vi alla luktade 
så där ”scoutigt” som man kan göra ibland när vi kom hem. Här 

utmanades alla våra sinnen när vi bl a hade frukttest, chipsavsmakning 
och Coca-Colaprovning. Ett fantastiskt ljusspår i julens tecken 

genomfördes med stor hjälp av Gusten, Joel och Mats på dragspel (även 
Sickan och Doris hjälpte till). 

Under en blåsig november söndag var det Kårfejd och sedan avslutade vi 
terminen i december med filmkväll och tillhörande chips, popcorn och 

dricka tillsammans med våra gamla kompisar i patrullscouterna. 
 

 
/Juniorledarna 
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Patrullavdelningen 

Sjöfåglarna 

Verksamhetsberättelse 

 

Under våren hade vi ingen patrullscoutsavdelning. De få som då fanns 

gick tillsammans med juniorscouterna. 

 

Höstterminen började med 8 patrullscouter och ledarna Anders Wallgren 

och Karin Karlström (och Thomas ibland). Vi drog igång en avdelning med 

sju flickor och en grabb, mötena har varit på måndagar, samma dag som 
junioravdelningen. Anledningen till det är att vi är lite kort om ledare på 

patrull och man kan behöva en hjälpande hand i bland.  
 

Vi har haft 13 sammankomster i eller vid vår scoutlokal, där har vi bland 

annat tillverkat eldpåsar, lärt oss att göra upp eld och släcka eld med 

handsläckare. Vi har även arbetat en del med knopar och splitsning. 
En lördag åkte vi till Södertälje och besökte Tom Tit, ett mycket lyckat 

besök med en massa bus, upptåg och experiment. 
Vi deltog även i kårens tävling ”kårfejd”, där vi blandar patrullerna med 

deltagare från alla avdelningar. En mycket trevlig och omtyckt tävling.  
Vi har även haft en övernattning i stugan Bygget i Tyresö tillsammans 

med junioravdelningen. Vi tog en promenad i nysnö och stannade efter 
vägen och lagade Chili con carne över öppen eld. När vi kom fram till 

stugan fortsatte helgen med ett gemensamt program med 
juniorscouterna. Temat på övernattningen var sinnena. Lördagen 

avslutades med ett underbart ljusspår som några av de äldre scouterna, 
Joel och Gusten, hade ordnat.  

 

Ett stort tack till patrullscouterna som har gjort höstterminen till en 

lyckad start, och tack till de föräldrar som har ställt upp, och framförallt 
ett stort tack till Karin och Thomas Karlström som har hjälpt till på 

avdelningen. 
Jag vill även rikta ett tack till juniorledarna för ert stöd, utan alla er skulle 

det inte bli några patrullscouter. 
 

Ansvarig ledare på patrullscoutavdelningen 
/Anders Wallgren 
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Senioravdelningen 

Sea Angels 

Verksamhetsberättelse 

   

 

Vårens seniorlag bestod av 10 scouter och ledare var Diana Hallberg och Anders 

Lähdemaa. Vi hade under våren 22 möten och genomförde en kårhajk och en seglingshajk. 

 

Vi planerade tillsammans vårens program på första mötet och det här är lite av vad vi gjort. 

Efter att vi i höstas hade satt upp målet att skriva förarintygsprovet så var det nu 7 stycken 
som ville satsa på att lära sig allt för att klara provet. Vi hade 10 stycken navigerings träffar 
där vi varvade datorundervisning, sjökortsarbete och efter lite djupare förklaringar av Diana 
så var alla redo att skriva provet den 8 juni. Sex stycken skrev provet och alla klarade provet 
galant! Senioravdelningen blev tillfrågade av styrelsen och övriga kåren om vi ville arrangera 
en Kårhajk för kåren under våren. Vi diskuterade saken och kom fram till att det kunde vara 
en kul grej att ha som projekt. Mycket planering av tema, mat, aktiviteter och tillverkning av 
diverse kläder m.m. skedde under ett antal möten. Temat för årets Kårhajk var “Sagan om 
Ringen”. Hajken genomfördes i Pettersberg, Sorunda. Scouter från Minior, Junior, Patrull och 
ledare välkomnades av Frodo, Gandalf, Legolas m.fl. Scouterna blev indelade i patruller för 
helgen, inkvarterades i sängarna och sen bar det av ut i skogarna för att komma till 
Domedagsberget där de 5 sista ringarna skulle förstöras. Under dagen möttes de av olika 
klurigheter, spindelnät, eldning, sjukvård, pilbåge m.m. Efter första hindret/ klurigheten kom 
Nasgulen och under en dramatisk kamp tog han Ringen för scouterna. Hela färden ändrade 
karaktär. Nu skulle de försöka få tillbaka sina ringar igen för att utföra uppdraget de hade från 
början. Efter varje hinder fick de en ledtråd till var de kunde återfå ringarna. Efter middagen 
på lördag kvällen fick patrullerna chansen att vinna tillbaka ringarna i en “capture the flag” 
liknande lek på en stor äng. Tillslut lyckades de få tillbaka ringarna av Nasgulerna och de fick 
sista ledtråden som var ”Följ ljuset i tystnad” Ett ljusspår tändes upp och en färd genom 
skogen ledde dem upp till Domedagsberget (lägerbålsplatsen) där en eld sprakade i regnet. 
De satte sig kring elden och när alla slutligen var där kastades ringarna in i elden. Efter det 
sjöngs det glada visor och blöta och trötta bjöds det på kvällsfika och sen var det sängdags. 
Söndagen ägnades åt lite lekar och städning sen var det hemfärd. På resten av mötena som 
vi inte planerat Kårhajk på har vi bakat semlor, eldat, knutit avancerade knopar och 
uppdaterat minnet på de lite enklare, bowlat, gått på bio, varit med och hjälpt till vid 
Valborgsfirandet. Vi avslutade terminen med en segling då 4 scouter var med. Vi 
lånade/hyrde Ägnö Sjöscoutkårs Shipman 28 och seglade mot norra Nämdö där vi ankrade 
för natten. Vi lagade köttbullar till middag och tog sen en promenad för att se om kiosken var 
öppen. Det var den inte. Men vi fick ju se lite skog och Diana trodde definitivt att pojkarna 
Gusten och Nisse försökte få oss att gå vilse på vägen tillbaka genom att utropa “vi går den 
här vägen över någons tomt och ett berg”. Jag var lite tveksam men hakade på och märkligt 
nog kom vi helt rätt. De som har varit med tidigare kanske vet att jag lurats till fel väg och inte 
lika lätt går på saker som har med att hitta rätt att göra. 
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Senioravdelningen 

Sea Angels 

Verksamhetsberättelse 

   

 

Höstens seniorlag bestod av 5 scouter och ledare var Diana Hallberg och Anders 

Lähdemaa. Vi hade under hösten 21 möten och en övernattning i samband med 
Julmarknaden.. 

 

Vi började som vanligt terminen med att planera vad vi skulle göra. Som ett 

nytt projekt denna termin och några terminer framöver är att vi tillsammans ska 

planera och samla pengar till en resa till scoutcentrat Kandersteeg i Schweiz. 
Under ett av de första mötena kollade vi på deras hemsida för att få en 

uppfattning om priser och aktiviteter där. Så under terminen ska vi försöka 
komma på aktiviteter för att samla ihop pengar för att kunna komma iväg. Under 
våren kom vi fram till vad vi skulle ha för namn på seniorlaget, och vi arbetade 

fram en logga. Nu äntligen efter ett år av diskuterande och ritande så kom vi 
fram till ett namn Sea Angels och vi bestämde oss för att trycka våra tröjor 

själva med screenram och schablon. Efter det fjärde mötet och efter många 
provtryck gjorde vi nervöst den första tröjan och sen hade vi alla våra tröjor 

klara med ett vitt tryck på baksidan av en svart tröja. Nu återstå att se hur länge 
trycket vill vara kvar efter tvättar. Under våren planerade vi och genomförde 2 
stycken avdelningsmöten på Minioravdelningen. Det första mötet hade temat 

Allemansrätten, med tipspromenad och en liten genomgång till vad man får och 
inte får göra i naturen. Det andra mötet hade temat sjukvård, med fyra 

stationer, hur man bygger en bår, lägger första förband, LABC och hur man 
larmar. På båda mötena lekte vi även några lekar. Vi hoppas att Miniorscouterna 
tyckte det var kul och vi seniorer har lärt oss lite om hur det är att vara ledare. 

Vi åkte även denna termin iväg och bowlade i Brandbergen. Anders hittade ett 
gammalt supernintendo med spelet supermario så under mötena efter det 

spelades det ivrigt stundvis på det gamla spelet. Att som ledare då få uppvisa 
sina goda kunskaper i de tidigare TV spelens värld var kul. Även de som mest 
spelat nyare spel hade kul åt ett av det lite äldre föregångarna. I december 

började vi planera för att ha ett stånd på årets julmarknad för att få ihop lite 
pengar till våran resa. Vi sålde korv, våfflor och glögg och resultatet var 

strålande. Julmarknaden var i år två dagar för första gången så söndagen var 
svår att planera för. Men all korv sålde slut och glöggen sålde som aldrig förr på 
söndagen. Eftersom scoutlokalen oväntat blev renoverad så tackar vi familjen 

Lindström för lånet av deras kök där vi glaserade pepparkakor och lagade 
middag, och ett STORT tack till Maria L för de fina skyltarna och tack till Mats L 

och Anders W för hjälpen med diverse under julmarknadshelgen. Vi sov på 
bottenvåningen och på lördagskvällen spelades det lite Rock Band (trummor, 
sång och gitarr) sen var vi urtrötta och somnade som små bebisar på golvet 

bland biljardbord och soffor. Terminen avslutades med ett biobesök då vi såg The 
day the earth stood still. 

 
/Seniorledarna 
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Sommaren 2008 åkte vi 17 scouter och 3 ledare på sommarläger till de 

nordligaste delarna av vårt land. Lägret kom att kallas för ”NåNajt” för det 
var ju just det som var poängen – ”Ingen Natt” det var Midnattsol istället.  

 
Vill du veta vad som hände eller längtar du tillbaka? Då rekomenderar vi 

starkt den lägerhemsida som fortfarande finns tillgänglig. Här finns både 
dagbok, galleri och en massa bilder som vi tog under lägret. Vi ser fram 

emot nya läger 2009. 
 

www.dalarosjo.com 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


