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Kårstyrelsen för Dalarö Sjöscoutkår får härmed avge verksamhetsberättelse för 

kårens 38:e verksamhetsår, 2016 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten. Kårens ledare och 

funktionärer har dessutom varit samlade för gemensam planering av verksamheten och 

kårens framtida arbete och utveckling vid ett flertal tillfällen. 

 

Kårstämma hölls den 22 mars 2016, i Scoutlokalen. 

 

Kårstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter 

 

Jonas Brosjö   Ordförande 

Anders Wallgren  Vice ordförande 

Thomas Karlström  Sekreterare 

Erik Bertilson  Kassör 
Maria Skoglund  Ledamot 

Lotten Hjelm   Ledamot 

 

Medlemmar 

 

Antal medlemmar per december 2016 var 88 st, var av 74 % var under 26 år. 

 

Avdelning ♂ ♀ Totalt 

Sea Angels 3 3 6 

Sjöänglarna 0 3 3 

Sjöfåglarna 6 4 10 

Sjömärkena 5 4 9 

Sjökrypen II 6 7 13 

Sjökrypen I 6 10 16 

Ledare 11 7 18 

Övriga 5 6 11 

Totalt: 42 44 88 

 

Vi har också omkring 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 

samt nere vid Vadviken, där vi har våra båtar, 3 st. Avanti, 2 st. Stortriss, 3 st. Optimistjollar 

och tre kanadensare samt en gummijolle med motor. 

 

Som vanligt så arrangerade Dalarö Sjöscoutkår det traditionsenliga Valborgs firandet på 

Amerikaberget. 

 

Kåren har också deltagit med försäljning av ”fast food” på julmarknaden och höstmarknad på 

Dalarö samt under Dalarö triathlon light. 

 



 
 

 

 

Andra gemensamma aktiviteter har varit: 

 

- Vinterdag vid Tjursjön 

- S:t Georgs firades ”annandag S:t Georg” ute på Sumpholmen 

- Kårläger, 17-20 juni, på Vässarö  

- Ledarvård hemma hos Anders Wallgren, där ledare med familjen fick njuta av god 

grillning samtidigt som vi planerade gemensamma kåraktiviteter 

- Fredsdagen med märkesutdelning och lägereld 

- Kårfejd, på byn, i samband med terminsavslutningen den 26 november 

- Planeringshelg med mys ute på Rögrund 

- Utbildning i Trygga Möten med handledare från Scouternas regionskansli 

 

 

Under året har våra diskussioner med Dalarö Båtklubb, om hur vi kan iordningsställa en bas 

för vår båtverksamhet nere vid Vadviken, gett resultat. Vi har kommit överens om att 

byggboden (som vi har fått från Sjöräddningen) kan stå där den står och skall förses med 

brutet tak och fixas till i likhet med båtklubbens vaktlokal. Sedan skall det byggas en altan 

som förbinder dessa byggnader. Gräsytan norr om vaktlokalen skall vi hålla efter och får då 

disponera den för våran verksamhet. 

 

Under sommaren arrangerade Södertörns scoutdistrikt ett läger för alla kårer på Södertörn, 

vi valde att inte delta med kåren, men hade representation där genom Utmanare som var 

funktionärer.  

Här kommer en berättelse där ifrån: 

I början av augusti 2016 gick årets vikingainspirerade distriktscoutläger, Ymer16, 
av stapeln. Var tredje år anordnar Södertörns scoutdistrikt ett scoutläger för alla 
kårer inom distriktet och i år var lägerplatsen lokaliserad på Enhörna, sydväst 
om staden Birka. Trots att kåren inte skickade några deltagare till årets läger gick 
vi inte orepresenterade. Jag åkte dit som funktionär med sällskap av några 
Västerhaninge-scouter och i sann sjöscoutkåranda tog vi oss, tillsammans med 
åtta andra funktionärer, an sjöprogrammet. På sjöprogrammet fick deltagarna 
vara med att segla allt från tvåmastade hemmabyggen till triss- och 
optimistjollar. Och även om det blev en del kapsejsningar (inte minst från min 
sida) var stämningen alltid på topp både hos deltagarna och funktionärerna. 
Men trots det goda humöret var det en utmaning att ta hand om cirka 120 
scouter per dag, men det är en utmaning jag gärna tar mig an igen. Att vara 
funktionär på ett sådant här stort scoutläger var en otroligt rolig upplevelse. Du 
träffar många nya scouter med gemensamma intressen, för att inte tala om att 
du som funktionär slipper laga din egen mat vilket gör att du har ännu mer tid 
att ägna åt det du brinner för.  Att delta som funktionär är alltså något jag gärna 
gör om, så troligtvis hittar ni mig som en av kårens representanter på 
distriktscoutlägret 2019. Och vem vet, kanske är du där också.  
  
Av Elina Yrlid 

 
 



 
 

 

 

Ett stort tack till er alla som ägnar mycket av er fritid till kårens verksamhet och för att 

kunna erbjuda våra ungdomar en meningsfull och spännande sysselsättning.  

 

 

 

Kårstyrelsen Dalarö Sjöscoutkår 

 
 
 

 
 

  

 

 

  



 
 

 

 

Spårarscouterna Sjöbusarna 
 

Under vårterminen har vi varit mellan 18 och 20 spårarscouter på avdelningen Sjöbusarna. 

Ledare har varit Jonas Brosjö, Mårten Brosjö, Sarah Berntsson, Stefan Lundblad och  

Anna Karin Nilsson. 

 

Under terminen har vi lärt oss om vinter- och isvett. Jobbat med märket matettan, där man 

bland annat skall laga mat ute, följa ett recept och diska.  

Vi har pratat om kartan och dess tecken, vad men kan läsa ut 

av den. Där efter skulle de skapa en modell efter en karta, i 

papier-maché. Vilket engagemang! 

 

Hur man uppträder på och vid sjön har vi också pratat om och praktiserat. 

Vi har också hunnit med att öva på knopar, allemansrätten, tittat på naturens skiftningar efter 

årstiderna samt en hel del lek. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

    

 

 

 



 
 

 

 

Spårarscouterna Sjökrypen I 
 

Under höstterminen har vi startat upp en ny spårarscoutavdelning med möten på måndagar. 

Intresset har varit stort och det är ett härligt gäng med entusiastiska scouter! Vi har haft en 

stor grupp under hela hösten och bara någon enstaka som valt att inte fortsätta, i slutet av 

terminen hade vi 19 deltagare och har i genomsnitt haft drygt 16 deltagare vid varje möte. 

Ledare är Sarah Berntsson, Peder Murell, Sara Järphagen och Jonas Brosjö. För Peder och 

Sara är det den första terminen som ledare inom scouterna men båda har deltagit i 

scouterna som barn/ungdomar. 

Den stora gruppen har ibland satt oss på prov gällande ordning under mötena men efter ett 

informationsbrev till föräldrarna upplevde vi en stor skillnad. Vi arbetar också mycket i våra 

tre patruller för att alla ska få stora möjligheter till att synas och höras. Vi har arbetat 

mycket med samarbetsövningar för att stärka och svetsa samman gruppen. Det är inte lätt 

att vara tyst och stå still när hela kroppen spritter av förväntningar inför vad som ska hända 

på mötet så mycket fokus har legat på att göra sitt bästa för att lyssna när någon annan 

pratar.  

Vi siktar på att dela ut skapa-märket under våren och har gjort namnlappar med brännpenna 

på skinn samt bokmärken i papp. 

Den stora överraskningen kom när vi under hösten åkte till Farsta simhall för att se om vi 

hade några spårare som kunde simma 200 meter, av de 18 barn som var med delade vi ut 

märket till 12 stycken! De övriga har inte långt kvar de heller och förhoppningsvis har vi en 

hel grupp med märken till sommaren. 

Tändsticksmärket har lockat och efter en del övning hade vi äran att dela ut det till nästan 

alla deltagare under kårfejden. Kårfejden var mycket uppskattat och det vackra vädret gjorde 

dagen till en fullträff. Jättekul! 

Tack Sjökrypen för en trevlig hösttermin. 

Sarah Berntsson 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Spårarscouterna Sjökrypen II 
 
 
De Spårarscouter som till hösten blev andra åringar fortsatt i en egen avdelning, utan 
nya Spårarscouter. 
 
Ledare var Fredrik Hjortsberg, Stefan Segerberg, Jenny Holmberg och Stefan 
Lundberg.   
  
 
 
 
 

Upptäckarscouterna Sjömärkena 
 
Vårterminen 

• 14 möten  

• 11 scouter 

• 2 ledare 

Vi inledde vårterminen med en spelkväll där vi också pratade om vad vi ville göra under 

terminen. 

Kakor bakades och smakades. Påsk pyssel pysslades och efter påsklovet gick vi på  jakt 

.  

Efter ett träningsmöte var vi några stycken som åkte till Skeppsholmen och var med och 

tävlade på Sjöscout dagen. 

Provade på fotoorientering och lektelekar. 

Vi tränade på båt-termer, båt-delar och navigering. 
Fortsatte på båt temat och täljde barkbåtar som vi sjösatte i kanalen. 

Och de sista mötena på terminen seglade vi Optimister och paddlade. 

 



 
 

 

 

Höstterminen 

• 14 möten 

• 14 scouter 

• 3 ledare 

Vi inledde terminen med några möten vid Båtarna 

Sen hade vi en Hajk i vindskydd på Dalarö. Scouterna fick vara med och planera både den 

privata packningen och den gemensamma utrustningen.  

Vi avslutade hajken med att gå ner till båtarna och hjälpa till med avmastning och fix i boden. 

Kniv och yxa hade stort fokus under terminen, då vi siktade på bevis märkena. 

Vi han också med både pyssel och knopar.  

 
 

Men favorit mötet under hösten var nog när Utmanarna fixade ”Mäster kockarna”. Vi blev 

indelade i två lag och fick en bricka med olika ingredienser. Uppgiften var att på stormkök 

tillaga en varmrätt och en efterätt som sen skulle smakas och bedömmas av de hungriga 

jurymedlemmarna. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Äventyrarscouterna Sjöfåglarna 
 

Scouter under vårterminen: Freja, Fredrik, Leo, Henrik, Sofia, Agnes, Ebba och Kajsa  

Vi hade som vanligt ett härligt gäng scouter och samarbetade en del med både Upptäckare 

och Utmanare.   

Vi startade terminen med att försöka sy fast märken på våra skjortor med blandad framgång. 

Den 22/2 firade vi födelsedag, Scouternas grundare och hans fru hade födelsedag då. Det 

bakades tårta, sågs på film och pratades scouting jorden runt. Vi hade våra kompisar från 

Västerhaninge på besök och gjorde då ett besök på Lotsberget för att kika på fyrar och 

fikade. Några av oss var även och simmade i Torvallahallen tillsammans med dom och 

sportdykarklubben en sen fredagkväll. På Ösmo24:an hade vi tyvärr ingen patrull som gick 

men våra äldsta Äventyrare hade en kontroll, även det tillsammans med våra kompisar från 

VH. Utmanarna hade en tivolikväll med grötkastning, karusell och spågumma. Kul!  

Scouterna hjälpte till vid det sedvanliga Valborgsfirandet på Amerikaberget, hej vad vi sålde 

sockervadd och popcorn! Under Kristihimmelsfärdshelgen åkte vi och Utmanarna iväg på en 

mycket spännande paddlingshajk som under resans gång fick namnet Mission Impossible…. Vi 

paddlade i Sverkestaån och bitvis var det ingen som paddlat på länge. Vi fick såga träd, se 

döda vildsvin och hålla tungan rätt i mun när det var strömt. Vi sov i vindskydd och lagade 

mat på murikka och över öppen eld. En riktig toppenhelg!  

Under maj sedan var det en hel del jobb med våra båtar och vi var ute på både kvällsseglingar 

och dagsseglingar innan det var dags för terminsavslutning och det stundande sommarlägret 

på Vässarö!  

Tack för en härlig termin!  

Lotten och Erik 



 
 

 

 

Scouter under höstterminen var: Linnea, Clara, Emil, Fabrizio, Noah, Fredrik, Freja, Henrik, 

Sofia och Leo. 

Vi startade terminen med att prova på att komma upp i båt om man ramlar i, simma med 

flytoverall och äta gofika. Under hösten fortsatte vi med kvällsseglingar, paddling i kanalen i 

både kanot och kajak, köra följebåt, lägga till mm.  

Vi var med på en tuff tävling; Scouternas Natt där vi hade roligt, blev trötta, sprang 

nattorientering och fick en bra placering. Vidare under terminen har vi haft 

organisationstävling, tränat på att elda, planerat menyn till Rögrundshelgen och hjälpt till på 

Höstmarknaden på torget.  

En helg varje höst är ledare, Utmanare och Äventyrare på Rögrund och har det mysigt. 

Ledarna planerar det kommande året och vi Äventyrare lagade mat, klöv ved och åkte 

fyrhjuling. Under kvällen badade vi i den varma tunnan och bastade, majsigt!  

Under en mörk kväll i november var vi på Lotsberget och lärde oss om fyrkaraktärer och 

veckan efter provade vi på mörkernavigering i Lottens båt där alla fick öva på att köra, titta i 

radarn, lista ut fyrkaraktärer och kolla prickar.   

Det som var kvar på terminen sedan var den årliga Kårfejden med kontroller och 

märkesutdelning samt julmarknaden på torget som är en viktig inkomstkälla för oss i kåren.  

Tack för en bra termin! // Lotten 

  

 

 
 
 

  



 
 

 

 

Utmanarscouterna Sea Angels  

Vi som var Utmanare/Rovers under VT-16 heter: Elina, Arvid, Felix, Simon, Elin och Gustav  

Vi startade terminen med ledarplanering med efterföljande middag och utflykt till kårens 

vindskydd. Efter det var det dags att vara kreativa och tillverka skägg till årets första tävling; 

Snåriga Skäggen som i år gick av stapeln i Årsta. Vi har hjälpt till på Spåraravdelningen med 

knopar och grillning mm. Vi planerade också för ett tivolimöte för kårens alla scouter. Då 

byggde vi en karusell, hade porslinsbowling, spådam och erbjöd Erik att vara måltavla för 

grötkastningen. Vi höll även tivolit i Västerhaninge för alla deras scouter.  

På Ösmo24.an hade vi kontroll som vanligt tillsammans med kompisarna från VH och det var 

traditionsenligt en samarbetsövning. Det är en supermysig hajk där vi också hinner prata, äta 

god mat och grilla hajkbananer. Några sov i tält, andra byggde eget vindskydd och somliga 

sov i vanligt vindskydd.   

Våren brukar vara en hektisk tid för oss Utmanare och så även i år. Vi tillverkade sockervadd 

i VH, firade annandag St Georg, fixade med båtarna, var med på Valborgsfirandet på 

Amerikaberget och förberedde paddlingshajken.   

Tom hade föreslagit Sverkestaån som rolig paddling då vi önskade lite mera strömt vatten än 

förra gången. Vi köpte karta och letade info på nätet och hyrde kanoter från Kopparberg. 

Det hela blev lite Mission Impossible då ingen paddlat hela sträckan på lång tid. Lite marigt att 

hitta, långa lyft, hinder i ån som fick sågas bort och en massa roliga upplevelser! Vi hade en 

kanonhelg med fint väder och många skratt!  

Efter paddlingen fick vi sätta full fart med båtfix inför sjösättning och sedan blev det en del 

härliga seglingskvällar och en heldagssegling. 

   

I juni var vi med på Vässarö under lägret där vi hade sol, regn och mycket skoj!  

 

Under HT var det Agnes, Ebba, Kajsa, Arvid, Elina, Felix, Simon, Gustav och Elin som var 

Utmanare/Rover 

Den här terminen startar vi med två separata avdelningar. De yngre kallade vi Sjö Änglarna, 

de var med på måndagar och hjälpte till på de övriga avdelningarna, bl.a. höll de i ett mycket 

uppskattat möte för Upptäckarna där det var lite ”Kvällens scoutmästerkock på stormkök” 

som gällde. Många av aktiviteterna har vi haft tillsammans med de äldre, bl.a. var vi på HHiSS 

och Scouternas Natt tillsammans, även höstmarknaden och Rögrundshelgen hade vi 

gemensamt. Vi seglade så länge det var någorlunda ljust och sedan tog vi upp båtarna och höll 

på att fixa med det en del.   



 
 

 

 

Vi hade en kontroll på Kårfejden, vi har bakat, fikat och spelat spel tillsammans. Vi avslutade 

terminen med julpyssel och sedan en avslutningsmiddag tillsammans med Västerhaninges 

Utmanare där vi blev indelade i patruller och fick sedan välja på ett antal ingredienser för att 

tillverka en trerätters middag, det blev kanon! Efter det lekte vi julklappsleken med våra 

julklappar som i år hade regeln: så nära 56 cm och 30 kr som möjligt. Många kreativa 

presenter var det!  

Tack för ett par kanon och om vanligt skojsig termin!  // Lotten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

Kårordförandens rader 
 

Har nu haft förtroendet att få vara ”skeppare” på skutan Dalarö Sjöscoutkår i ett år (det var 

12 år sedan sist…)  

 

Dags att slacka lite på skoten, för att reflektera och titta i kölvattnet efter scoutåret 2016. 

 

Som sig bör är den största höjdpunkten på ett scoutår, Lägret. 

Det är då vi får praktisera det vi gjort och pratat om i veckorna under terminerna, det mesta 

knyts samman till ett sammanhang och det fungerar! 

2016-års läger var inget undantag. Vi hade några härliga dagar på Vässarö veckan innan 

midsommar. 

 

Det som gläder mig, när jag tittar tillbaka på året som gott, är att vi tillsammans har hittat 

"de rätta skotpunkterna", för att få "skutan" Dalarö Sjöscoutkår att sätta fört. Det börjar 

porla och skumma om bogen!  

 

I och med hösten blev vi också några flera i ”besättningen”, varmt välkomna vill jag säga till 

alla nya ledare, hoppas att ni har funnit er till rätt och kommer att ”stanna ombord”.  

 

Innan vi åter tar hem i skoten för att sätta kurs och fart, vill jag rikta ett stort och hjärtligt 

TACK till alla Er som arbetar i, med o för Dalarö Sjöscoutkår utan en krona i ersättning. 
Ingen nämnd ingen glömd. 

 

Var Redo! 

 


