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Kårstyrelsen för Dalarö Sjöscoutkår får härmed avge verksamhetsberättelse för 
kårens verksamhetsår 2015 
 
Styrelsen har under året haft 10 sammanträden. Kårens ledare och funktionärer har 
dessutom varit samlade den för gemensam planering av verksamheten och kårens 
framtida arbete och utveckling.  
 
Kårstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter 
 
Tom Weurlander  Ordförande 
Anders Wallgren  Vice ordförande 
Thomas Karlström  Sekreterare 
Erik Bertilson  Kassör 
Jonas Brosjö  Ledamot 
Lotten Hjelm  Ledamot 
 
Till valberedning utsågs Mats Lindström. 
 
Medlemmar 
 
Antal medlemmar per december 2015 var 76 st fördelade på följande grupper 
 
Avdelning Barn Ledare Totalt 
Utmanare 6 2 8 
Äventyrare 13 2 15 
Upptäckare 7 3 10 
Spårare 29 6 35 
Övrigt 0 8 8 
Totalt: 55 21 76 

 
Vi har också drygt 10 stödmedlemmar som inte ingår i ovanstående statistik. För 100 
kronor per år kan du som vuxen eller förälder stödja vår verksamhet. 
 
Kårens verksamhet bedrivs i vår scoutlokal belägen i det gamla Kommunalhuset. 
Kåren äger 7 stycken segelbåtar, 3 st Avanti, 2 st Stortriss samt 2 st Optimistjollar. 
 
Som vanligt så arrangerar Dalarö Sjöscoutkår det traditionsenliga Valborgs-
mässofirandet på Amerikaberget.  
Ett stort tack till alla övriga bidragsgivare och sponsorer till lotteriets prisbord, Länna 
Sport, Länna Möbler, Lindströms Båtvarv och sist men inte minst Ursula Wachenhuth 
som bidrog med el till kvällens aktiviteter. 
 
Kårens största intäktspost är terminsavgifterna på 40 000 kronor vilket motsvarar 
cirka 40 % av intäkterna. Vi har under året arrangerat Valborgsmässofirande, Höst- 
resp. Julmarknad vilka gett ett överskott på cirka 30 000 kronor vilket motsvarar 30 
%. Vår största utgiftspost är lokalhyran på cirka 20 000 kronor.  



 
 

 

Vid kårstämman i mars 2014 togs ett beslut om att sätta av ett visst överskott från 
vårt deltagande i diverse marknader till en s.k Upplevelsefond där ungdomarna kan 
söka bidrag för att medverka i scoutarrangemang. Det kan avse deltagande i Blå 
Hajk, Jamborees eller liknande. 
 
Under sommaren så deltog 4 av våra Utmanare i den stora världs Jamboreen i 
Japan. Det var ungefär 32 000 scouter med på Jamboreen. Kåren stöttade deras 
deltagande med bidrag från Upplevelsefonden. 
 
Vi fortsätter vårt samarbete mellan Utmanarscouterna i Dalarö och Västerhaninge. Vi 
har dessutom utökat samarbetet med Västerhaninge där båda kårernas 
Äventyraravdelningar samarbetar.  
 
Under hösten har vi startat upp en ny Spåraravdelning, Sjökrypen, som består av 1:a 
års spårare. 
 
Vi fortsätter våra 
diskussioner med Dalarö 
Båtklubb om hur vi kan 
iordningsställa en bas för vår 
båtverksamhet nere vid 
Vadviken.Vi har under året 
fått överta en byggbod från 
Sjöräddningen som vi ska 
använda som förråd för vår 
båtutrustning. 
 
Kårstyrelsen upplever att vi 
har en härlig stämning bland 
både ledare och barn och 
många mycket hängivna 
ledare och funktionärer som 
gör ett fantastiskt arbete. Ett stort tack till er alla som ägnar mycket av er fritid till 
kårens verksamhet. 
 
Övrigt från verksamheten 
 
Vi åkte i mars till Orsa på en skidhajk med tältövernattning. 
 
Kårstämma hölls den 3 mars. 
S:t Georgs firandet i Dalarökyrka den 23 april.  
 
Valborg firades den 30 april på Amerikaberget där vi som vanligt var arrangörer. 
Sjöscoutdagen den 5 april. 
 
Distriktets Dag den 11 maj. Våra Utmanare höll i en av kontrollerna.  
 



 
 

 

Vi ordnade lite ledarvård hemma hos Anders Wallgren, där ledare med familjen fick 
njuta av god grillning samtidigt som vi planerade gemensamma aktiviteter. 
 
Våra Spårare var på mini-scout på Vässarö mellan 11 och 14 juni. 3 Utmanare var 
med som assistenter. Även våra Upptäckare deltog på lägret. 
 
 
Scouternas Natt för Äventyrare och Utmanare den i slutet av september. 
 
Vi medverkade på Dalarö Höstmarknad den 10 oktober. 
 
Våra Utmanare deltog tillsammans med Västerhaninges Utmanare i HHISS hajken 
där vårt lag vann!!! En fantastisk prestation. 
 
Kårfejd för hela kåren på byn tillsammans med kåravslutning den 28 november. 
 
Julmarknad på torget den 6-7 december. På julmarknaden så sålde vi egen huggen 
ved som vi i mitten av april fällt och huggit ute på Ornö. Stort tack till Margareta 
Stenbock för att vi fick fälla träd på hennes marker. 
 
Kårstyrelsen Dalarö Sjöscoutkår 
 
 
 

 
 

  



 
 

 

Spårarscouterna Sjökrypen 
 
Under höstterminen har vi startat upp en ny spårarscoutavdelning som har sina 
möten på onsdagarna. Syftet med delade spårarscoutavdelningar är att gruppen inte 
ska bli för stor så att alla scouter syns och får uppmärksamhet. Dessutom vill vi 
också att mötena ska genomföras på scouternas villkor och innehålla något nytt och 
intressant för alla. 
  
Det kom 11 nya scouter som ville prova på scouting. De nya spårarscouterna är Emil, 
Ernst, Hanna, Hjalmar, Ida, Märta, Natalie, Svante, Tyra, Valdemar och Wilma.  
 
Ledare har Fredrik varit och han har fått stöd av Lotten och de äldre scouterna vid 
vissa möten. Ibland har också föräldrar hjälpt till vilket varit jättebra och en 
förutsättning för att verksamheten skall bli bra! Detta kommer att utökas nästa termin. 
  
Terminen har innehållit grunderna för de nya scouterna. Efter att man fick prova på 
de tre första mötena har alla spårarscouter fortsatt med mycket hög närvaro. Jättekul! 
Under terminen har vi provat på att göra knopar vilket kan vara ganska svårt men alla 
kämpade på bra. Innan vi börjar med lite farligare saker har vi påbörjat 
sjukvårdsutbildningen och dessutom tillverkat ett plåsterfodral som är bra att ha i 
fickan på scoutskjortan. 
  
Att göra upp eld ska en scout kunna och vi har tagit de första staplande stegen 
genom att lära oss att använda tändstickor och alla klarade ”tändsticksmärket”. 
 
Samarbete är viktigt att kunna och vi har provat på detta vid ett möte. Det följdes av 
Kårfejden där spårarscouterna kämpade på med gott humör i det kalla och blåsiga 
vädret. Bra jobbat! 
 
Terminen avslutades med en ”prova på övernattning” i scoutlokalen. Vi lagade mat 
tillsammans och hade ”fredagsmys”. Att sova borta är alltid spännande och några 
somnade bums andra lite senare….. 
 
Den nya spårarscoutavdelningen har fyllt syftet att ge de nya scouterna eget 
utrymme. Dock har ledartillgången varit för liten så föräldramedverkan kommer att 
vara en nödvändighet och en mycket trevlig del av den kommande 
spårarscoutverksamheten. 
 
Tack Sjökrypen för en trevlig hösttermin. 
 
Fredrik Hjortsberg 

  



 
 

 

Spårarscouterna Sjöbusarna 
 
Under vårterminen 2015 var vi 20 scouter, 13 flickor och 7 pojkar.  
  
Ledare var Jonas Brosjö, Robert Lundmark, Mårten Brosjö och Karin Kullberg. 
 
Vi har haft 16 möten, på måndagar mellan 1800 - 1930. På dessa möten har vi letat 
efter sjökryp i vattenbrynet i Schweitzerdalsparken, övat våra fem sinnen och tittat på 
stjärnbilder. Vidare så har vi haft två möten tillsammans med de övriga avdelningarna 
då vi erbjöd ett ”smörgåsbord” av aktiviteter så som scouthistoria, primitivmatlagning, 
knopar mm. Vi har också pratat om svenska flaggan, woodcraft och om sjövett. Till 
detta skall också läggas en massa lek och ceremonier. 
När sommaren närmade sig var vi nere i Vadviken och prövade våra segelbåtar 
tillsammans med Upptäckarna. 
 
Under en söndag i februari lärde vi oss vintervett, ihop med Västerhaninge 
Sjöscoutkår, genom att gå ett spår med olika kontroller i Schweitzerparken.  
Några av Spårarscouterna var också med på kårens Vedhuggarhajk på Ornö. 
 
I juni, innan midsommar, hade vi ett 4-dagars läger på Vässarö. 
 
Under höstterminen 2015 var vi 18 scouter, 9 flickor och 9 pojkar.  
  
Ledare var Jonas Brosjö, Mårten Brosjö, Sarah Berntsson och Stefan Lundberg samt 
Anna Karin Nilsson som har stöttat oss. 
 
Denna termin valde kåren att dela upp Spåraravdelningen i två avdelningar, 
Sjökrypen för de som är första års medan de som är andraårs fick bilda avdelningen 
Sjöbusarna. 
 
Vi har haft 13 möten, på måndagar mellan 1800 - 1930. På dessa möten har vi bland 
annat provat på att göra makramé, bekantat oss med kårens flytetyg nere i Vadviken 
och grillat pinnbröd. 
När mörkret började göra sig påmint tillverkade vi reflexer och pratade om vikten med 
dessa. Vidare så har vi lärt oss ”organisationstävling”, badat och provat att simma 
med flytväst. 
I november fick vi vara med om Tivoli, ett möte som Utmanarna hade planerat och 
genomförde på ett mycket bra sätt. 
 
Helgen den 21-22 november åkte vi på övernattning i Landberga-stugan. Där 
planerades, övades och framfördes det teatrar och vi ”övade” på att vara helt 
ensamma i skogen! 
 
Terminen avslutades med Kårfejd.  



 
 

 

Upptäckarscouter Sjömärkena 
 
 
Under vårterminen var vi 16st scouter och 3 ledare.  
 
Vi hade 13 möten under våren och 2 hajker. Vedhuggarhajken på Ornö med hela 
kåren och Seasallägret då vi upptäckare sov i vindskydd i skogen bakom scout 
lokalen. 
 
Terminen inleddes med isvett och simning och fortsatte med knepiga knopar och 
knivigt läge.  
 
Vi hade två möten vi kallade för scoutens val, Där barnen i förväg fått välja på olika 
aktiviteter ex scout historia, knopar, eldning mm. 
 
Inför påsklovet hade vi påsk pyssel. 
 
Segling och paddling fyllde de sista mötena på terminen och sen avslutade vi med 
kårlägret på Vässarö. 
 
 
Under höstterminen var vi 9 scouter och 3 ledare. 
 
Vi hade 13 möten och en seglings hajk. 
 
Segling och sjöaktiviteter inledde terminen, sen fortsatte vi med att träna med kniv 
och yxa. 
 
Vi provade på primitiv matlagning över öppen eld. Det tillagades ägg i potatis och 
pinnbröd. 
 
Vi hann också med lite navigering och skiffer innan terminen avslutades med Kår 
fejden och märkesutdelning i Tullhusparken. 
 
Maria, Emelie och Moa 
 
  



 
 

 

Äventyrarscouter Sjöfåglarna 
 
Under vårterminen bestod Äventyrarna av Agnes, Alexandra, Anja, Ebba, Emilia, 
Kajsa, Lina, Loka och Rasmus. 
 
Vi fortsatte att samarbeta både med våra egna upptäckare och Västerhaninges 
Äventyrare för att få en större grupp och hade en del aktiviteter tillsammans med 
dem. 
 
På måndagskvällarna träffades vi för möten som vanligt. Innan ljuset återvände på 
vårkanten så passade vi på att göra eldpåsar, träna knopar och annat pyssel. Vi 
jobbade även med sjöteori och laddade genom det inför sommarens blöta äventyr. 
Dessutom hann vi med ett besök på Eriksdalsbadet där det utöver obligatorisk 
simning även blev en och annan tur i vattenrutschkanorna!  
 
Vårens stora äventyr var vinterhajken i Orsa! Vi gjorde det ingen trodde var möjligt 
och hade skidresa boendes i tält. Det var lite svårt att sova vissa nätter då vargarnas 
ylande och lite lätt kyla höll en del av oss vakna, men en väldigt häftig upplevelse var 
det.  
 
Det blev även en vedhuggarhajk på Ornö med hela kåren där alla tog i för att ordna 
ved både till oss själva och för att sälja på julmarknaden. Bra kämpat! Efter påsklovet 
så flyttades fokus till båtarna och mycket tid och energi gick åt till båtvård och 
vårrustning.  
 
Våren präglades tyvärr av en hel del inställda planer. Vi hade tänkt att få till en 
paddelhajk och sommarsegling, samt att vara med på både Sjöscoutdag och Ösmo-
24:an men fick lov att ställa in pga bristande intresse.  
 
Terminen avslutades storstilat med ett kårgemensamt läger på Vässarö! Det var till 
och med så lyckat att det genast bestämdes att detta nu är tradition så det kommer 
att upprepas även kommande år.  
 
Efter sommaren fick vi några nya scouter i form av Fredrik, Freja, Henrik, Kajsa, Leo, 
Marcus, Marlene och Sofia! Vi har nu blivit en ordentlig grupp och får till och med 
dela in oss i patruller ibland.  
 
Terminen inleddes med så mycket segling och annat båtåkande som vi kunde och i 
september så genomfördes en seglingshajk till Ägnö, tillsammans med upptäckare 
och utmanare. Det friskade i ordentligt under seglingen och under natten så var vi 
med om ett historiskt åskväder och ösregn som verkligen testade våra scouters mod 
och tuffhet. Ett riktigt häftigt äventyr!  
 
Under hösten och vintern jobbar vi en hel del med både höstmarknad och 
julmarknad, där Utmanare och Äventyrare hjälper till med förberedelser, försäljning 
och mycket annat. Intäkterna är mycket viktiga för att vi ska kunna bedriva vår 



 
 

 

verksamhet så deltagandet uppskattas verkligen! Vi hann även med att göra 
eldpåsar och träna på att göra eld med tändstål. Det är inte så enkelt som man kan 
tro… 
 
Terminen avslutads traditionsenligt med en välbesökt kårfejd där även föräldrarna 
fick chans att pröva sina färdigheter.  
 
Sammanfattningsvis har vi haft ett härligt år tillsammans! Då vi inte är så många gör 
vi ofta saker både med de äldre och de yngre scouterna och våra Äventyrare får ofta 
chansen att vara goda föredömen för de andra, vilket de alltid gör föredömligt! 
 
Tack för ett härligt år!  
 
Erik och Lotten 
 
 
 

  



 
 

 

Utmanarscouterna Sea Angels  
 
Arvid, Elina, Emelie, Felix, Gustav, Lisa-Maria, Simon 
Anders och Lotten 
 
Vi hade som vanligt en fullspäckad vår. Vi började tidigt i januari med en hel helg i 
lokalen. Vi hade planerat ”pimpning” och olika teman i rummen. Det blev ett 
skogsrum, ett seglingsrum och ett Scoutrum. På söndagen bjöd vi ledare på 
vernissage/invigning och vi var själva väldigt nöjda! Stort tack till Photowall.se som 
sponsrade med tapeter. 
 
Under resten av januari jobbade vi med att färdigställa lokalen samt fixa med 
skäggen inför tävlingen Snåriga skäggen som vi deltog i en härlig vinterdag i 
Sollentuna. En kul tävling. 
 
Februari månad bestod av bad, fika, lekar och hjälp på spåraravdelningen. 
 
I mars var vi på Scoutmuseet en kväll och lyssnade på gubbarna som liksom ingick i 
museet när de berättade om de olika sakerna. Vi provade hattar, ryggsäckar och fick 
titta på ett exemplar av Scouting for boys från ursprungsåret 1907… Det var ballt! 
Efteråt åt vi pizza.  
 
Vi var också med på kårens vinterhajk i Orsa och vi åkte skidor och satt eldvakt på 
nätterna då vi hörde vargarna yla…. 
 
Friluftsäventyraren Anton kom till Sjöräddningshuset en dag och berättade lite om 
utrustning och om sina vandringserfarenheter, då var vi där och lyssnade 
tillsammans med kompisarna från Västerhaninge.  
Resten av april gick åt till att hugga ved på vedhuggarhajken samt att förbereda 
Valborg. Vi rullade sockervadd och poppade popcorn så att det visslade om det.  
 
Vi var med på St Georgsfirandet och Valborgskvällen såklart. 
 
När maj kom så gjorde vi det vi brukar; båtfix, båtfix, båtfix och lite båtfix, sjösättning 
och påmastning. Vi bröt av med ett besök på Laserfortet där vi klurade i cellerna och 
spelade laserdome och käkade pizza efteråt. 
 
När sommaren kom så var vi med på kårlägret på Vässarö och Lisa Maria, Elina, 
Arvid och Gustav var i Japan på Världsscout Jamboreen.  
 
Vi har haft en del möten tillsammans med våra kompisar Horsan Cruises från 
Västerhaninge Sjö under våren. Vi haft en del seglings och paddlingskvällar 
tillsammans. 
 
Tack för en kul termin! 
 



 
 

 

Arvid, Elin, Elina, Felix, Gustav och Simon. Oftast har vi dessutom varit med Horsan 
Cruises från VH. 
Anders och Lotten 
 
Vi började hösten med några riktigt fina seglingskvällar i Vadviken.  Vh-gänget var 
med under vissa och vi har både seglat och paddlat. En kväll hade Elina, Felix och 
Arvid en egen utmaning som innehöll både konstruktion, pricksäkerhet, paddling och 
basket…. 
Vi har röjt sly vid båtarna för att förbereda en bättre struktur på båtförvaringen. 
 
I början på september gav vi oss av på seglingshajk med äventyrarna. Som vanligt 
hamnade vi på Ägnö eftersom de hade varnat för starka vindar, regn och åska. Och 
det blev. Vi hade finväder på lördagen men på natten brakade det lös. Det blev en 
kall hemfärd. 
 
I september går också hajken HHiSS av stapeln i Stockholms innerstad. Vi hade ett 
gemensamt lag med Vh. Då heter vi Sea Cruises. Denna gång råkade vi ha så roligt 
och kämpa så väl att VI VANN! Det var häftigt! Efter det firade vi med tårta! 
 
Helgen efter var det dags för Scouternas natt. Den var norr om Stockholm. Vi var 
som vanligt en liten men oerhört tapper skara på plats. En fjärde placering bland 
Roverlagen var vi ändå nöjda med.  
 
Under höstmarknaden slet vi på med våra hamburgare och strömmingsburgare. En 
solig höstdag var det i år!  
 
Vi var på en historisk vandring i Gamla Stan som vi avslutade med Gofika i Sten 
Stures fängelsehåla… 
 
Tillsammans med VH så planerade vi också ett tivolimöte för alla kårens scouter som 
vi höll i som sista möte på terminen. Det fanns spådam, Starke Arvid, 
porslinskrossning, karusell, popcorn och annat som hör ett tivoli till. 
 
På Dalarö julmarknad var vi såklart också med och stekte strömmingsburgare, 
värmde glögg och eldade på. 
 
Några av oss var på en Luciavaka i Sollentuna södras scoutlokal. 
 
Som avslutning på terminen så hade vi en gemensam middag med Vh kompisarna. 
Vi hjälptes åt att laga mat; en trerätters och Lotten dukade. Efter middagen blev det 
julklappsutdelning av hög klass. Julklappen skulle kosta så nära 59 kr och väga så 
nära 322 g som möjligt! 
 
Tack för en toppentermin! 
   
  



 
 

 

Rapport från Jamboree i Japan 

I somras var vi fyra scouter från kåren, Elina, Arvid, Lisa-maria och Gustav, som åkte 
på World Scout Jamboree. Detta är ett läger som var fjärde år går av stapeln, varje 
gång i ett nytt land och scouter från världen över deltar. I år var lägret i Japan och 
153 länder deltog.  

För oss scouter som åkte från Sverige varade resan i fyra veckor. De två första 
veckorna reste vi runt i Japan med vår avdelning på 40 scouter varav 4 ledare. Vi 
besökte bland annat Tokyo och Kyoto, där vi fick lära oss karate, äta typiskt japanskt 
och uppleva det japanska tunnelbanenätet.  

Efter dessa två veckor tog vi Shinkansen (ett supersnabbt tåg) till Yamaguchi. På 
denna ö skulle det tio dagar långa lägret hållas. När vi kom till den enorma 
lägerplatsen kändes det inte längre som om vi var i Japan utan som om vi förflyttat 
oss till en internationell stad där språket som talades var engelska.  Under lägret 
gjorde vi dels vanliga läger saker som att bada och kajakpaddla (dock denna gång i 
en bassäng) men även workshops som fokuserade på hur vi scouter kunde göra 
jorden till ett bättre ställe att leva på.  Vi hann även med ett antal utflykter varav en 
var till Hiroshima, precis dagarna innan 70-års dagen för bombnedsläppet och detta 
var minst sagt en sorglig och jobbig upplevelse. Men vi hann även med en del mindre 
jobbiga saker, som t.ex. matlagning med både japaner, libaneser och amerikaner.  

Efter lägret hade vi ytterligare ca en vecka kvar innan resans slut och denna 
tillbringade vi på ön Mihajima, där rådjuren så gott som tama när de vandrade runt 
inne på stadens gator. Efter några nätter på Mihajimas camping och en bergs-
bestigning senare tog vi bussen ca 13 timmar till Narita Airport. Där började vi vår 
långa flygresa tillbaka till Sverige. På flyget hem tror jag vi alla insåg att denna Japan 
resa var en upplevelse vi sent skulle glömma.  

Rapporterade Elina 

 

 

 



 
 

 

  
 

  
 

  



 
 

 

   
 

  
 

 
 


