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Kårstyrelsen för Dalarö Sjöscoutkår får härmed avge verksamhetsberättelse för 

kårens 41:e verksamhetsår, 2019 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda styrelsemöten. Kårens ledare och 

funktionärer har dessutom varit samlade för gemensam planering av verksamheten och 
kårens framtida arbete och utveckling vid några tillfällen. 

 

Kårstämma hölls den 2 april 2019, i Tre Berg. 

 

Kårstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter 

 

Jonas Brosjö   Ordförande 

Anders Wallgren  Vice ordförande 

Erik Bertilson  Kassör 

Maria Skoglund  Ledamot 

Lotten Hjelm   Ledamot 

Erik Jaremark  Ledamot 

 

Styrelsen har inte haft någon ”ständig” sekreterare under året, vilket har medfört att vi inte 

haft någon riktigt bra ordning på administrationen. 

 

Medlemmar 

 

Antal registrerade medlemmar i Dalarö Sjöscoutkår per den 31 december 2019 var 94 st, 

var av 69 % var under 19 år. 

Könsfördelningen har varit 51 % kvinnor 48 % män och 1 % hen. 

  

Verksamheten övergripande 

 

Kårens verksamhet har till absolut största delen bedrivits utomhus. Detta med anledning av 

att vi inte har någon egen lokal sedan hösten 2017. 

Sjökrypen 1 och 2 har oftast varit vid g:a kommunalhuset. Sjömärkena har även de varit vid 

g:a kommunalhuset samt vid Vadviken när de haft sjöverksamhet på programmet. Vid några 

tillfällen har Tre Berg utnyttjats för inomhusverksamhet. Sjöfåglarna har till största delen haft 

sina möten vid Vadviken och Bunken. 
Förråden med lägerutrustning och materiel för verksamheten har vi fortfarande kunnat ha i 

källaren på g:a kommunalhuset. I Vadviken har vi våra båtar, 3 st. Avanti, 4 st. optimistjollar 

och 7 st. kanadensare samt två gummijollar var av en med motor och en roddbåt. 

Detta år hade vi Kårfejden två gånger! Bara för att minnet sviker oss…och vi kan      . 

  

Som vanligt så arrangerade Dalarö Sjöscoutkår det traditionsenliga Valborgs-firandet på 

Amerikaberget med fackeltåg, försäljning av korv, popcorn, sockervadd och fika samt ett 

lotteri med priser från företag på och med anknytning till Dalarö. 

  

Kåren deltog även på Julmarknaden med försäljning av våfflor, varmkorv samt glögg och kaffe 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Andra gemensamma aktiviteter har varit: 

 

- den 10 mars hade vi Kårfejd på stranden i Schweitzerparken 

- S:t Georg firades i Dalarö kyrka 

- kårlägret Indian, 26 -30 juli på Spjutsund, med temat inspirerat av indianerna 

- fredsdagen uppmärksammade vi den 23 september med märkesutdelning och 

lägereld 

- kårövernattning på Lemshaga med temat Alla Helgers Hajk. 

- kårfejd (nr 2), på söndagen, i samband Kårfejden. 

 

 

Lokalen 

 

Sedan hösten 2017 står vi utan någon egen lokal, där vi kan ha vår verksamhet och känna oss 

hemma och odla våra traditioner osv. Under det gångna året har fortsatta diskussioner med 

kommunen om vår lokalsituation varit återkommande. Dock har ingen långsiktig lösning 

kommit till stånd. Vi har ställt frågan om att få utöka våran verksamhet i Vadviken eller bygga 

något eget på annan plats, t.ex bredvid det grå huset vid begravningsplatsen.  

Dalarö Båtklubb har erbjudit oss ett litet rum i Askfatshamnen samt nyttja 

seglarskolanslokaler under vintern. Detta tackar vi djupt för men av olika anledningar har det 

inte aktiverats. 

 
 
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 Sjökrypen 1        
 

Vårterminen startade vi tillsammans med Spårarna 2 och till allas glädje hade vi 

snö de första två tillfällena, barnen fick göra snöfigurer och snölyktor och även 

öva på att göra upp eld på snöbeklädd mark. Vi passade på att nyttja skolgårdens 

isbana och övade is-säkerhet genom att kasta livlina, förlängda armen och ispiggar.  

Under terminens gång upplevdes gruppen vara ganska stökig så vi kallade till föräldramöte 

och fick efter det stöd från minst 1 förälder per tillfälle. När ljuset kom och därmed värmen 

började Spårarna 2 titta på kniv och täljande medan Spårarna 1 fokuserade på naturrutor. Vi 

pratade en hel del om allemansrätten och vilka möjligheter denna ger oss och våra gästande 

turister. Vi gick igenom grunderna att ”passa” en karta och olika symboler som kan vara bra 

att känna till. Terminen avslutades med ett roligt läger på Spjutsund ”Indian”.  

Vi har varit 13 st Spårare 1.  

 

Ledare: Sara Järphagen, Dag Klevby och Maria Skoglund 

 

Till höstterminen hälsade vi många nya scouter välkomna in i vår gemenskap.  

Under höstterminen har vi haft möten i stort sett varje måndag.  

De har fått öva på att tända tändstickor och sedan lyktor, laga mat över öppen eld samt på 

stormkök. Vi besökte de äldre scouternas hajk, tyvärr var vi inte så många vid det tillfället, 

men för de som var med var det intressant.  

Någon gång har vi varit tillsammans med Spårarna 2 vilket de tyckte var spännande. 

Vi har lärt oss om allemansrätten och läst en saga som handlar om just den. 

Vi har mestadels varit utomhus men vid ett par tillfällen inne på Tre Berg. Vi har då övat på 

första hjälpen och att ta hand om sår samt lärt oss några knopar och makramé. 

Terminen avslutade vi med spel, film och popcorn. 

Mot slutet av terminen fick de Tändamärket. 

 

Närvaron har varit hög med ca 15 st deltagare. 

 

Ledare har varit Henrik Sjöholm och från och med oktober även Anna 

Karin Nilsson. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Spårarscouterna Sjökrypen II 
 
På vårterminen hade första och andra års spårarna gemensamma avdelningsmöten.  
 
Den sista dagen på lägret blev de som varit första års Spårare andar års Spårare!  
 
När höstterminen började bildade de nya andra års spårarna en egen avdelning, 
Sjökrypen II. 
Vi tog vara på ljuset ute och gav oss ut för att hitta ätbara växter, vi hittade bär, rötter, 
stensöta och svampar. Vi har fortsatt med märket Plåstra och barnen fick djupdyka i 
kårens förstahjälpenlåda, vi övade på tryckförband, sårrengöring och fotvård och att 
förebygga skoskav m.m  
Gruppen älskar att laga mat och vi har använt våra stormkök flitigt, de har tillrätt allt 
ifrån gröt till krubbelurer och färdigrätter. Terminen avslutades med en rolig hajk som 
de äldre scouterna ordnat.  
Vi har varit 13 scouter.  
 
Ledare var Sara Järphagen och Dag Klevby 
 
 
  
 

Upptäckarscouterna Sjömärkena       
 
Vårterminens program bjöd på många olika saker. Bl.a. höll vi på med 

orientering och tittade på kompassen, övade på Första hjälpen och jobbade 

med märket Mattvåan som innebär att laga mat utomhus, vara delaktig i 

matplanering inför en övernattning, diska och förstå vikten av hygien. 

Vi hade en guidad tur i Tullhuset och en övernattning i Tyresta by. 

När det blev dags att vara nere vid sjön så prövade vi att paddla samt tillverkade nya bockar 

att lägga upp kanoterna på. 

 

Ledare var Sabine Möller, Peder Murell, Erica Lindblad 

 

Höstterminen började vi med att vara mycket nere vid Bunken för att 

paddla och segla optimistjolle. Vi övade på att hantera situationen om, 

eller när man kantrar med en optimist. Blött, kul och lite läskigt. 

Första års Upptäckarna började att hantera kniv medans andra åringarna 

började med såg och yxa. 

En hel del lek har det också hunnits med under terminerna. 
 

Ledare var Peder Murell, Maria Skoglund, Erica Lindblad och 

Jimmy Blomberg 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Äventyrarscouterna Sjöfåglarna 
 

Äventyrarscouter under vårterminen: Denize, Leva, Alexander, Victor, Tuva, 

Sara, Elis, Eric, Melina, Elin, Clara, Linnea, Emil.                                                                                                  

 

Vi hade som vanligt ett härligt gäng scouter och samkörde de flesta aktiviteterna med 

Utmanarna.  

Vi startade terminen med att elda; högt och lågt, på bredden och längden och tvären. Vi 

tillverkade även eldpåsar och fyllde på de med egentillverkade braständare mm. Kan man det 

ena måste man också kunna det andra;) Vi tränade på att släcka olika bränder med 

brandsläckare, vatten och eldfilt, tänk vad olika saker och ting brinner.  

En finfin söndag i mars hade vi Kårfejd med alla scouter på Dalarö. Vi gick runt i blandade 

patruller och löste olika uppgifter. I dessa sammanhang tar våra stora scouter ett stort 

ansvar att leda patrullen på bästa sätt. Vi avslutade nere på stranden med korvgrillning och 

prisutdelning. 

Vi tränade också lite på olika båttermer, väjningsregler, fyrkaraktärer, utprickningssystem 

och sjökortshantering. Hur lång är en kabellängd och hur lång är en kanellängd? Stora frågor! 

Det är lite svårt med liknande teoretiska genomgångar när vi inte har någon egen lokal men 

vi har mycket tacksamt lånat Sjöräddningens fina hus. Tack snälla! 

Sedan var det dags för en riktig utmaning; Ösmö 24:an. Det är en rolig men tuff patrulltävling 

i skogarna runt Muskan i Ösmo. Man har 24 timmar på sig att gå till så många kontroller som 

möjligt för att samla på sig bokstäver som slutligen ska bilda ett ord. Vi gick långt men sov 

några timmar i vindskydd i skogen. Den natten var garanterat myggfritt och ingen behövde 

svettas…..;) 

Våren gick sedan åt till att fixa med båtarna, förbereda och genomföra ett Valborgsfirande på 

Amerikaberget och framförallt ladda för vårens superäventyr; Paddlingen från Norge till 

Sverige under Kristihimmelsfärdshelgen.  

Paddlingsäventyret började direkt efter skolan på en onsdag då vi packade in oss i bilar och 

reste norrut. Målet var Stöten där vi parkerade bilarna för vidare färd mot Gördalen i Norge 

där själva paddlingen började. Under våra härliga dagar paddlade vi i spännande forsar, stilla 

deltapartier och i ett mycket vackert landskap. Vi hade regn, sol, stiltje och blåst. Alla 

scouter var fantastiskt duktiga och gav sig an utmaningarna med glatt humör. Vi blev lite 

blöta, några både uppifrån och liksom nerifrån men vi hade packat bra så att det var inga 

problem, alla kunde få på sig hyfsat torra kläder när behovet var som störst. På söndagens 

morgon avslutade vi paddlingen och begav oss hemåt igen; fyllda av energi och glädje! 

Vi hade även några trevliga seglingskvällar i Vadviken under försommaren och även en segling 

till lägret Indian 2019! Under resan fann vi några ledtrådar och väl framme på Gålö där lägret 

var startade kåräventyret!   

Tack för en härlig termin! 

Ledare: Gustav Hjelm-Söderberg, Jonas Brosjö, och Lotten Hjelm med hjälp av Erik Jaremark 

och Stefan Lundberg. 

 
Äventyrarscouter under höstterminen var: Hjalmar, Svante, Douglas, Elis, Eric, David, Viktor, 

Alexander, Denize, Sara, Tuva, Leva, Melina, Elin. 

 

Även denna termin körde vi de flesta aktiviteterna tillsammans med Utmanarna Sea Angels. 

Vi startade terminen med att repetera hur man gör för 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, köra följebåt, lägga till mm.  

Vi hade en kårgemensam kväll då vi uppmärksammade 100% scout och årets Fredsdag, vi 

äldre läste Scoutlagen, tände lyktor och Agnes läste Fredsbudskapet. 

 



 
 

 

 

Sedan laddade vi för en härlig höstsegling! Vi seglade lite norrut till en mysig scoutstuga på 

Tyresö och väl där lagade vi mat, spelade spel, lekte lekar och hade det mysigt.  

Vi har under hösten haft möten vid Bunken i Vadviken, det fungerar bra. Vi har lekt en hel 

del lekar, varit med på höstmarknaden och tagit upp båtarna.  

I november var det dags för den kårgemensamma övernattningen; AHH- Alla Helgers Hajk 
på Lemshaga. Utmanarna hade planerat och vi åkte i en ”tidochrumsmaskin” för att bl.a. 

besöka en färgfest i Indien, åka ”aslaprace” i Schweiz, Hallowenfest i Tyskland och 

midsommarfest i Sverige. Vi avslutade med ett härligt julbord på kvällen. På söndagen hade vi 

Kårfejd i åldersblandade patruller. 

Vi var med och hjälpte till på julmarknaden på torget där vi gräddade våfflor och sålde korv 

för glatta livet! 

 

Tack för en bra termin med härliga scouter! 

Ledare för Sjöfåglarna: Erik Jaremark, Jonas Brosjö och Lotten Hjelm  

  

 

 

 



 
 

 

 

Utmanarscouterna Sea Angels  
 

VT 2019 

Scouter under terminen: Kim, Freja, Henrik, Leo, Agnes och Kajsa. 

 

De vanliga veckomötena har vi haft tillsammans med Äventyrarna men utöver det så har 

några av oss gjort lite andra saker.  

Kajsa och Agnes förberedde tex sin stora scoutresa till USA (se annan plats) med förträffar 

och annat.  

Kim och Henrik har gått på förarintygskurs med Håkan och Utmanarna från Västerhaninge 

Sjöscoutkår. 

Såklart var vi med på Ösmo 24:an och Sjöscoutdagen på Skeppsholmen. 

Under St Georg i kyrkan var vi fanbärare, hjälpte till på Valborg och naturligtvis var vi med på 

Norge-paddlingen=) 

 

 

Under sommaren var några iväg på lite olika äventyr som ni kan läsa om längre fram. 

 

HT 2019 

Scouter under terminen: Clara, Linnea, Kim, Emil, Agnes och Kajsa. 

 

Som vanligt har vi varit med på Äventyrarnas veckomöten, men också gjort en del egna 

aktiviteter. 

En helg i september var vi med på en kul grej; HHiSS- Hajken Hajken i Stora Staden. En 

tävling mitt inne i Stockholm där man sover i vindskydd på Djurgården.  

I början på oktober var vi på Vässarö och deltog i Ting, man kan säga att det stockholms  

Utmanarscouters årsmöte. Kul att träffa en massa kul folk! 

På höstlovet var vi en kväll på Ekerö hos Träkvista Sjöscoutkår och var med på deras 

brädspelskväll. 

Utöver detta så planerade vi Kårövernattningen som var i november. 

 

Ledare: Lotten Hjelm mfl 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Arrangemanget T/S Biscaya 

 

Här är något jag skrev om när jag (Kim), Clara och Emil seglade Biscaya: 

 

Några av oss Utmanare åkte i början av augusti på ett nytt äventyr nere i Göteborg. Där 
seglade vi med scoutskutan Biscaya af Vindalsö upp till Lysekil och tillbaka på omkring 6 dygn, 

har jag för mig.  

På den tiden hann vi lära oss mer om livet till sjöss än vi tidigare kunnat ana. Vi samarbetade 

inom olika vakter (typ patruller) där vi arbetade i pass precis som i skolan. Under dessa pass 

var det fördelat på så vis att antingen förde man skutan framåt (=seglade), brassade käk 

(=lagade mat) och diskade eller vilade. På resan hann vi se fästningen i Marstrand, få 

intressant fakta om ostindiefararen Götheborg, fira en viss persons födelsedag (min såklart, 

hihi) och testat att göra sushi. Och mycket, mycket mer! 

 

Kim Skoglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konfirmationsläger på Vässarö 

 

Att vara på ”konf-läger” på Vässarö är något man bär med sig hela livet, det är riktigt häftigt. 

Jag hade förmånen att få den möjligheten och tog den. Det arrangeras två läger per sommar 

med vardera 48 deltagare och det är många som vill, så det är bra att anmäla sig i tid. Man kan 

ställa sig i kö från den dagen man börjar i scouterna. 

 

Man är borta i fyra veckor. Den första veckan är det lägerliv, vi fick laga våran egen mat i 

patrullerna och bo i tält, sedan fick vi flytta in i stugor. 

En dag kan se ut som så att man börjar med att samlas klockan 0745 (kom någon försent 

samlades vi fem minuter tidigare nästa morgon). När alla lärt sig att komma i tid blev det 

”vanlig tid” igen. Kl. 0803 var det frukost, innandess var det flagghissning kl. 0800 på Tunet. 

Efter frukost gick vi tillbaka till vår stuga för att borsta tänderna och göra oss i ordning för 

dagen. Antingen hade vi läspass eller annan aktivitet på förmiddagen, till eftermiddagen skiftade 

man. 

 



 
 

 

 

Läspassen gick ut på att prata om kristendomen, sig själv eller olika delar av Bibeln. De andra 

aktiviteterna kunde var segling, paddling, praoa som funk eller något annat roligt som konf-

ledarna hittade på. 

Lunchen var kl. 1200, vi samlades 10 minuter innan för att bestämma bordsbön. Middagen var 

kl. 1900. 
På kvällen hade vi gemensam aktivitet med alla konfirmander, så som lägerbål, catch the flagg 

med fyra lag, fika, bastu m.m. Senare på kvällen höll prästen en andakt innan det var dags att gå 

och lägga sig. På morgonen hade någon av våra patruller en morgonandakt efter frukosten. 

Vi var även ute på några hajker och ett besök till Öregrund över en dag. 

 

När det var dags för Konfirmationen så fick anhöriga komma och det blev trerätters 

konfirmationslunch. 

 

Att konfirmera sig är inte självklart, några av mina konf-kompisar valde att inte konfirmera sig 

medan någon valde att göra det fast hen inte trodde det från början. Starkt.  

 

Jag hade jätteroligt under konfen och fick massa nya kompisar från olika delar av landet som 

jag fortfarande har kontakt med via sociala medier. Jag träffar dem inte så mycket ögö mot 

öga, men när jag gör det så är det inget som har förändrats, det är som att vara tillbaka på 

Vässarö. 

 

Linnea Brosjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

Jamboree i USA 

 

Jamboree äventyret i somras var en helt ny resa och man lärde sig mycket nytt. Från Dalarö 

Sjö var vi två som deltog, Agnes Hjortsberg och jag, Kajsa.  

Den välplanerade rundresan om inbördeskrig och jämställdhet, men även det stora lägret me 
alla aktiviteter och händelser. 

Allt under denna månad var planerat, men ändå blev det mesta spontant och galet. Det var 

något utöver det vanliga och en månad av mitt liv jag aldrig kommer att glömma. Att lära 

känna så många nya människor med olika erfarenheter och kunskap var bara det ett äventyr i 

sig. Man blev verkligen ett med gänget med hjälp av alla förträffar och återträffar. 

Att ha med sig någon från kåren kändes som en bra trygghet, men jag är övertygad om att det 

hade gått lika bra om jag var ensam. Tack vare att det är så många olika personer som åker så 

fanns det alltid någon att prata med och umgås runt, man hade aldrig tråkigt. 

Även om just vår grupp inte åkte till någon cool nöjespark så gjorde vi allt möjligt från 

museum, musikbussar, lekte med kanoner och upptäckte nya städer. 

Ett äventyr jag sent kommer glömma! 

 

Kajsa Hjelm-Söderberg 

 

  

  



 
 

 

 

Sjöfåglarnas kanothajk, Ljørdalen – Sälen, Kristihimmelsfärdshelgen 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  



 
 

 

 

Indian-19, Spjutsund, 26 – 30 juni 

 

 

  

  

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kårordförandens rader 
 

Njut av bilderna på tidigare sidor, en bild säger mer än tusen ord… 

 

När vi nu ”drejar bi” för ett kort ögonblick och tittar tillbaka på året 2019 så har det bjudit 

på många härliga och lärorika stunder att ta med sig i livet. 

 

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! 

2019-års läger var inget undantag. Vi hade några härliga dagar ute på Gålö, där scouterna 

tillsammans fick skapa några totempålar, trycka tröjor och hjälpa hövdingen Stora Björn att 

hitta fredspipan. De äldre scouterna seglade till och från lägret, så för dem blev det några 

extra dagar. 

 

Under det gångna året har vi blivit några fler medlemmar, vilket jag tycker är roligt. Det är på 

ett sätt ett kvitto på att vi har en bra verksamhet. 

Det som känns jobbigast är att inte kunna erbjuda oss en egen lokal. Flera förslag har 

kommit upp men pga av olika anledningar inte varit genomförbara. Det jobbas på en lösning, 

vi är inte ensamma i denna fråga, hur det faller ut får vi förhoppningsvis veta under 2020. 

 

Innan ”vi faller av” 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! 

 


