
 Planering av seglingsmöten 
 Mål 

 Målet med Hammarby sjöscoutkårs sjöverksamhet är att lära ut vad det 
 innebär att säkert kunna hantera kårens båtar, både till sjöss, vid bryggan 
 och på varvet. Scouterna ska pröva på roligt båtliv och uppleva sjönära 
 naturupplevelser. 

 Säker planering 

 För att kunna genomföra seglingsmöten på ett tryggt och roligt sätt behöver 
 varje avdelning kunna hantera följande: 

 ●  Varje avdelning behöver minst en seglingsansvarig med följande 
 ansvarsområden: 

 o  hålla ihop planeringen av seglingsmöten så att de ligger på 
 rätt nivå för scouterna och blir en trygg och trevlig upplevelse 

 o  se till att ev skeppare har fått nödvändig information om 
 Hammarby sjöscoutkårs rutiner och regler för segling samt 
 kan ta hand om scouterna i besättningen på ett säkert och 
 pedagogiskt sätt. Avdelningsledare och seglingsansvarig 
 bedömer tillsammans lämpligheten hos sina skeppare. 

 o  se till att de som leder seglingsmötena kan göra bra 
 bedömningar av vilka aktiviteter som är lämpliga 

 Seglingsmötenas aktiviteter bör planeras i god tid och det är att krav att 
 bedöma om aktiviteterna är lämpliga utifrån scouternas kunskaps- och 
 mognadsnivå. 

 Vid varje enskilt seglingstillfälle ska man bedöma om den planerade 
 aktiviteten passar bra utifrån väder och andra förhållanden. Om den 
 planerade aktiviteten inte passar behöver det finnas en beredskap att 
 genomföra en annan aktivitet under mötet. 

 OBS! Man ska inte ge sig ut och segla när det finns stor risk för åska eller 
 väldigt byig vind. Det är viktigt att eftersträva att seglingen är en trygg och 
 positiv upplevelse för scouterna. 

 Hammarby sjö 

 De skeppare som har ansvaret för en båt (både scouter och ledare) måste 
 känna till förutsättningarna i Hammarby sjö. Speciellt behöver man ta hänsyn 
 till yrkestrafiken, dvs att inte vara i vägen för färjorna (Lisen, Lotten och 
 Emelie) samt bulkfartyget från Jehanders som ofta håller hög fart. 



 Östsidan av Hammarby sjö (mot Sickla kanal) är för grund för våra 
 segelbåtar. Det grunda området är utmärkt med röda prickar. 

 Vinden är väldigt ofta vridande i Hammarby sjö. Därför måste man alltid vara 
 beredd på vindskiftningar. 

 Besättning 

 På samma sätt som en patrull måste kunna fungera tillsammans är det viktigt 
 att sammansättningen av besättningen blir bra. Avdelningsledarna som 
 känner sina scouter ska hjälpa till med att sätta ihop lämpliga besättningar. 

 En besättning består lämpligen av 3-4 scouter samt ev en vuxen skeppare. 

 Rutiner och ceremonier 

 Ett seglingsmöte inleds och avslutas på samma sätt som ett landmöte med 
 ceremonier. 

 Inga scouter eller vuxna går ut på bryggan utan flytväst (undantaget den 
 person som går och hämtar flytvästarna.) 

 Seglingsaktiviteter 

 Målet med seglingsaktiviteterna är att lära scouterna att kunna hantera båtar 
 självständigt i alla situationer. Det ska alltid eftersträvas att låta scouterna ta 
 så mycket ansvar som möjligt så länge det är säkert. Man ska dock inte 
 tvinga en scout som känner sig obekväm. Aktiviteterna ska alltid anpassas till 
 scouternas kunskaps- och mognadsnivå. 

 Kåren strävar efter att skapa en aktivitetsbank för seglingsmöten. Om man 
 skapar ett bra seglingsmöte bör man ladda upp planeringen i i kårens 
 aktivitesbank så att den kan återanvändas. Om man genomför en aktivitet 
 från banken bör man införa de förbättringar som man sett. 

 Som ett stöd för scouternas utveckling finns det märken i olika nivåer. 

 Scouter som inte vill segla 

 De scouter som inte vill segla, tex för att man är rädd, ska få stöd att få prova 
 segling tillsammans med trygg vuxen, och även erbjudas andra alternativ om 
 det behövs. Tex kan scouten ro eller följa med i säkerhetsbåten. Dock måste 
 man alltid tänka på att säkerhetsbåtens primära uppgift är att kunna undsätta 
 vid en incident. Därför får medföljande scouter inte vara ett hinder. 


