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En Kårordförandes tankar kring året som gått…  
 
2007 var första året för mig som kårordförande! Och vilket år sedan... Det invigdes i 
sedvanlig ordning med en 
övernattning för ledare och 
seniorer för att där planera 
vårterminen och i övrigt få 
tillfälle att dryfta aktualiteter i 
både kår, distrikt och förbund. 
Det var en fin helg i strålande 
vinterväder med isvaksbad och 
god mat mellan diskussionerna.               
   Vårterminen lunkade sedan på 
utan problem och vi såg alla 
fram emot sommarens stora 
begivenhet i Skåne. Det var dags 
för ett stort förbundsgemensamt 
läger i Rinkaby. 
Förhoppningarna var höga då 
många gick runt med minnet från 
2001 års läger av samma typ på 
samma ställe. Dock var det 
endast de scouter i kåren som för 
stunden gick i fyran eller högre 
årskurs (de som vi kallar 
juniorscouter, patrullscouter och 
seniorscouter) som kunde 
komma med på detta storläger. 
För de minsta, miniorscouterna, 
väntade dock också roliga läger. 
Den ena avdelningen åkte till 
Kopparbo och den andra till 
Vässarö för att ha läger lite mer på deras villkor. Det skulle visa sig bli en riktig höjdare för de 
små! De kommer nog att återvända om tillfälle ges något annat år. Men åter till Skåne. 
Jiingijamboree hette lägret och det vart precis så storartat som alla hade hoppats på! Massor, 
uppåt 17 000, av scouter från hela landet hade återigen samlats på fälten i Rinkaby för att lära 
känna varandra och sin verksamhet – utbyta idéer, knyta kontakter samt växa samman under 
en veckas underbart lägerliv. Visst kom det några regnstänk men det var inget som påverkade 
humöret nämnvärt då man lätt kunde växla mellan aktiviteter såsom klättervägg, 
tvåltillverkning och gudstjänst på alla tänkbara religioners vis. Snabbt for lägerveckan, liksom 
sommaren, förbi och det var snart höst igen och dags för ordinarie avdelningsmöten. Då 
sommarens läger inte hade innehållit några seglingsinslag var uppslutningen god när det var 
denna aktivitet som stod på schemat under höstens första månad.  
   Så vart det 2008. Likaledes inleddes detta år med en ledarövernattning för att planera 
verksamheten. Denna gången började vi tala om ytterligare expansion av vår kår. Några år 
tidigare hade vi startat en andra patrullscoutavdelning, vilket var välbehövt. Denna gången var 
det miniorerna som samtalet kretsade kring. Skulle vi starta en tredje avdelning till hösten 
månne? Kölistan var vid detta tillfälle – liksom för det mesta – diger. Vi tyckte det skulle vara 
synd att några går miste om vår fantastiska verksamhet och kom på så sätt fram till att om 
kölistan tillät en tredje avdelning på minorsidan skulle detta ske till hösten. Då detta var spikat 



______________________________________________________________________________ 
                                            Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår 2007 samt VT 2008  
                                                                                                                              2008-10-13 3 

uppstod dock ett problem. Vart skulle alla barnen hålla hus om vi nu skulle bli så många? Vi 
måste ha ett större hus! Med dessa önskemål startades en liten “husgrupp” inom vår kår som 
undersökte möjligheten för ett sådant företag. Viljorna verkar vara goda för att hjälpa till med 
en utbyggnad av vår scoutstuga och i skrivande stund ligger ett förslag och väntar på vidare 
utredning hos tekniska nämnden på kommunen. Vid övernattningen tillsattes en 
lägerkommitté och medan avdelningarna hade sina möten under våren började denna grupp 
ledare planera inför det stundande lägret på “vårt” Örsö. Detta läger skulle visa sig bli det 
regnigaste i mannaminne! Men innan lägret fanns en hel termin av avdelningsmöten och 
hajker. Första helgen i maj var det även dags för den årliga tävlingen i vårt distrikt, Roslagens 
Dag, som detta år gick av stapeln i Östhammar. Väl sommar var vi alla glada att återse vårt 
kära lägerområde på Örsö. Det var nu två år sedan sist vi var där men allt var sig likt. Segling 
var dag och lägerbygge. Även om det detta år vart ovanligt mycket tid i tältet eller under 
annat regnskydd med en kopp varm choklad i handen var alla på förvånansvärt bra humör. 
Minnet av lägret lever kvar och snart lever bara de, förvisso mycket få, uppehållsstunderna 
kvar. Även om delar av lägerpackningen fortfarnade känns blöt ser vi alla fram emot nästa års 
läger! 
   Sammanfattningsvis kan bara sägas att verksamhetsåret 2007-2008 vart ett riktigt fantastiskt 
sådant och jag ser fram emot äran att få vara ordförande för Danderyds Sjöscoutkår ytterligare 
ett år! 

 
Holger Larsen 
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2006: 
 

Kårordförande  Holger Larsen 
Vice Kårordförande  Karin Söderberg 
Kårsekreterare  Maria Hanström 
Kårkassör  Åsa Neumann 
Båtfogde  Jonas Ryberg 
Stugfogde  Thomas Neumann 
Intendent  Staffan Engdahl 
Ssc repr.  Maria Gehlert 
Övrig ledamot  Patrik Eliasson 
   Gustaf Allmér 
   Ulrika Royen 

 
Funktionärer, vilka vi inte skulle klarat oss utan, har varit: 
 

Kårutbildare  David Wikander 
Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 
Stuguthyrning  Kerstin Ejderby-Larsson 
Nyanmälningar  Kerstin Ejderby-Larsson  
Båtpatrull  David Wikander 
   Christian Ljösne 
Webbansvarig  Erik Carlsson 
Revisorer  Jonas Romson & Jacob Ordeberg 
Kårkaplan  Per Mellqvist 
 

 
Styrelsen har haft 14 st protokollförda möten under perioden. 
Extra ekonomisk kårstämma hölls den 7 mars 2007 
Kårstämma hölls den 27 september 2007.  
I slutet av juni 2008 var 235 st medlemmar registrerade (225 st år 2006). 
 
 

Vrakpatrullen       
 
Under året har det hänt massor. Ny brygga, ny båtplats, uthyrningar. 
Men vi börjar från början.  
   Förra året märkte vi att vår helt nya följebåt tappade färgen. Vi 
kontaktade Specialkonstruktion för att de skulle få laga båten. Dom 
kom och hämtade båten och det visade sig att färgen som båten var 
målad med hade blivit felblandad. Men det fixade de och några 
månader senare fick vi tillbaka båten med en ny röd färg.  
   Styrelsen har under flera år pratat om att vi måste byta ut vår brygga. 

Den gamla hade blivit lite ledsen. Vi kontaktade lite olika bryggtillverkare men tillslut 
beställde vi en brygga från Svenska flytblock AB. Vi beställde bryggan med installation och 
bortfrakt av den gamla bryggan. Allt gick smidigt. Det tog några månader och sen låg det en 
ny brygga på samma plats som den gamla hade legat. Den nya ser mycket fin ut och vi hoppas 
att den kommer att hålla minst lika länge som den gamla (ca 30 år).  
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   Under flera år har många av scouterna haft det svårt med att rigga våra båtar. Så efter 
sommaren bytte vi ut massor av beslagen på våra båtar så att det blir lättare att rigga båtarna. 
Nu mera klarar en juniorscout(10-12år) att rigga båten nästan helt själv.  
   Under hösten blev vi erbjudna en båtplats i Danderyds båtklubb för vår motorbåt under 
sommartid. Detta för att minska risken för skadegörelse på motorbåten och risken för att 
motorn blir bestulen. Till framtiden kanske vi kommer att uppdatera vår 18hk utombordare till 
en 4-taktare. Då kan det vara bra att ha en bevakad båtplats. 
   Den 13 oktober hade vi Oskarsborgsdagen. Som vi i Vrakpatrullen tillsammans med 
husfogde organiserade. Med allt vad som tillkommer under en sådan dag. Det var bra 
uppslutning från hela kåren samt flera föräldrar. Men mycket lyckad dag.  
   Vi har under senare delen av hösten tittat på alternativ att ev. köpa in en ny motor eller en 
till följebåt + motor. Motor ska i båda fallen vara en miljövänlig 4-taktare.  
   I december inletts arbetet att uppdatera vår sjöbod. Detta för att göra det mera lättillgängligt 
att använda utrymmet som är till för segel och andra båtdelar som vi förvarar i sjöboden 
mellan seglingstillfällen. Detta arbete fortsatte till sommaren.  
   På båtmässan (allt för sjön) så fortsatte letandet efter en ny motor. Det bestämdes att en 
motor av märket Parsun skulle införskaffas och detta gjordes.  
   Den 20 april var det strålande väder och mycket varmt. Denna dag sjösatte vi kårens båtar. 
Det var som vanligt stor uppslutning från hela kåren och båtarna kom ner till sjön utan några 
större problem. Den nya motorn fungerade och gick igång på en gång. Med lite små fix och en 
hel det pulande kunde båtarna börja segla redan måndagen efter sjösättningen.   
   Under våren hade flera avdelningar seglingshajker och det verkar ha gått bra. Den nya 
motorn har det varit lite pyssel med. Det är en ny modell för Sverige och leverantören har 
varit mycket tillmötesgående med våra problem.  
   Verksamhetsåret avslutas med att Terhin lagas inför sommarens läger.  
 

Vrakpatrullen 
 

Stugfogde       
 
Stugfogden har under 2007-2008 huvudsakligen avsynat stugan i genomsnitt en gång var 14.e 
dag, men inte under perioden juni - augusti.  
   Vid de här besöken kontrolleras alla elektriska apparater som, lampor, panna, fläktar, 
diskmaskin och spis. Testar av att inga kranar står och läcker, elementtermostaterna är rätt 
inställda, fönstren är stängda och att de dörrar som ska vara låsta är låsta. Vid några enstaka 
tillfällen när städningen inte har varit bra så torkas golven. Under sommarsäsongen har vi vid 
ett femtal tillfällen klippt gräsmattorna. Några småreparationer är också genomförda, typ, 
ommontering av köksluckor, reparation eller byte av dörrhandtag osv. Ett rum har fått ny färg 
i taket och på väggarna. Några gånger är tömning av avloppstankarna beställda, mest 
svartvattentanken. 
   Tillsammans med båtpatrullen har vi genomfört Oskarsborgsdagen med sjösättning på våren 
och motsvarande på tidiga hösten, men då med upptagning av båtarna. 
   Stort och hjärtligt tack till alla föräldrar och medlemmar som är med och gör stugan och 
omgivningen vår respektive höstfin. 
   Vi har under perioden bildat tillbyggnadsgruppen, och den arbetar med att försöka få 
scoutstugan Oskarsborg tillbyggd. 
 

Thomas Neumann 
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Miniorscoutavdelningen Småfåglarna    
 
Våren 2007 samlade Småfåglarna ihop 25 barn och 6 ledare. Terminens tema ”Småfåglarna i 
Valleby” anspelade på den för tillfället populära litterära deckarduon Lasse o Maja.        
   Programmet innehöll de vanligaste scoutmässiga kunskaps och övningsmomenten såsom 
sjukvård, knopar, eldning, pinnbrödsgrillning och lite scouthistoria. Ett av mötena förlades på 
Danderydsvallen för skridskoåkning, isvett och livräddning på is. Mörbybadet nyttjades för ett 
möte med simprov 200 m, klädsimsträning och lite vattenlek. En tältövernattning 
genomfördes på Oskarsborg under maj. Natten och morgonen var frostigt frisk och den klara 
blå himlen såg till att alla Småfåglar vaknade till ordentligt. Det var bra eftersom vi direkt från 
övernattningen begav oss iväg på årets stora tävling, ”Scouternas dag” i Stockholm. 
Miniorerna tävlade på Djurgården, Ladugårdsgärde. Vädret var fantastiskt och Småfåglarna 
tog 5:e plats bland 76 av regionens tävlande minioravdelningar. Den storslagna avslutningen 
med konsert, prisutdelning av Hans Majestät och andra upptåg utanför Sjöhistoriska museet 
blev nog ett bestående scoutminne för alla som deltog. Efter att kårens båtar sjösattes 
genomfördes tre seglingsmöten vid Edsviken. 
   11 Småfåglar (både första- och andra-åringar), 4 ledare och 2 hjälpledare/funktionärer 
deltog i sommarens jubileumsläger för miniorer, SAGA#100 i Kopparbo, Dalarna.      
   Förläggning i tält, till stor del egen matlagning på stormkök, disk och läger rutiner klarades 
galant vid tillsammans med det mycket väl arrangerade lägerprogrammet. Alla påvisade god 
scoutanda och det blev en härligt solig friluftsstart på sommarlovet. 
 

   Hösten 2007 välkomnade Småfåglarna nya miniorer och ett par nya ledarnamn till en 
sammanlagd skara på 23 barn och 6 ledare. Andraåringarna fick smygstarta terminen med att 
fräscha upp seglingskunskaperna vid Edsviken efter sommarens uppehåll. Höstterminens 
tema ”Småfåglarna på äventyr med Tintin” dolde klassiska programpunkter för att få 
grundkunskaperna på plats hos de nya miniorerna. Eldning, fotogenlyktor, pinnbrödsgrillning, 
knopar, sjukvård, hantverk varvades med lekar och lära känna varandra övningar. En 
övernattning inomhus på Oskarsborg genomfördes med sedvanlig invigning av förstaåringar 
och lägerbål. Ett badmöte med simprov och isvaksträning hölls i Mörbybadet. Terminen 
avslutades med lussebullebak och en spännande skattjakt i skogen runt Oskarsborg. 

   Under våren 2008 var vi i piraternas värld, vilket ju passar sjöscoutsminiorer. Vi följde 
kapten Svartskäggs skattkarta, seglade Med Jolly Roger i topp, hjälpte Jack Sparrow 
dechiffrera ett hemligt meddelande och så sov vi över i tält utanför scoutstugan med kapten 
Krok. Vi deltog också i miniortävligen Roslagens Dag, i år i Östhammar, så det blev en 
verklig heldag där vi kammade hem fina priser. 
  
    Jonas Larsson, Titti Reichenberg och Lulla Royen 
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Miniorscoutavdelningen Stormfåglarna   
 
VT07 
   Under terminen hade vi 13 ”vanliga” onsdagsmöten, 6 onsdagsseglingar, 1 daghajk, 1 
paddelhajk och ett Vässaröläger! 
   På våra onsdagsmöten hade vi bl.a. ett vackert ljusspår en mörk januarikväll, vi gjorde 
bestickpåsar med hjälp av flera föräldrar med medtagna symaskiner, vi löste chiffer och 
nålfiltade, vi smög på varandra och hade flaggjakt, vi surrade, lärde oss knopar och lite 
seglingsteori. En lördag i februari hade vi en daghajk då vi letade efter Bulgurguldet! Då var 
även föräldrar och syskon inbjudna. I början på juni hade vi en kanothajk då 37 scouter (30 
barn & 7 vuxna) tältade och paddlade under 2 dagar. Terminen avslutades med ett 4 dagars 
läger på Vässarö då 21 barn och 5 ledare roade sig med Trapperspår, segling, kanoting, 
minior-OS och mycket annat. 
 
HT07 
   Under terminen hade vi 13 onsdagsmöten och en stugövernattning. 
   På onsdagsmötena gjorde vi söljor och hade invigning av våra nya miniorer, vi grillade 
pinnbröd, hade poängjakt, var på patrulläventyr och gick spökspår. Vi testade också våra 
simkunskaper och mycket annat. På vår stugövernattning myste vi vid lägerelden, sjöng 
sånger och berättade sagor innan det var dags att sova. Nästa dag fick vi chansen att öva lite 
orientering i dagsljus. 
 
VT08 
   Under terminen hade vi 14 ”vanliga” onsdagsmöten, 6 onsdagsseglingar, en daghajk, 1 hajk 
på Kaninholmen och ett Örsöläger. 
   På onsdagsmötena hann vi med att göra hajkbrickor, vi fick en guidad tur på sjöhistoriska 
museet, vi hade ett ”walkie-talkie”-möte då vi letade efter varandra med hjälp av frågor och 
kartor, vi hade iskunskap, lagade mat och gick spår. Och mycket mer! På daghajken var även 
föräldrar och syskon inbjudna så det var många som fick samla ledtrådar genom att klättra i 
träd, ta sig genom ”spindelnät”, gå på lina m.m. innan de fick laga sin lunch. På vår hajk på 
Kaninholmen deltog 25 barn och 5 ledare. Där seglade vi, gick på skattjakt och bakade tårta 
till Robert! Terminen avslutades med att vi blev blöta i regnet på kårens Örsöläger. 

Ulrika Palmér & Fredrik Kempe 
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Juniorscoutavdelningen Sjöbusarna     
 
Vårterminen 2007 hade Sjöbusarna möten på tisdagar. På dessa möten surrade vi, eldade och 
provade även andra scoutiga aktiviteter. Målet med vårterminens möten var och förbereda 
scouterna på att klara av en veckas läger under sommaren.  
   Under vårterminen ägnade vi oss även åt att träna seglingsteori och grundläggande 
navigation. Senare under slutet av våren seglade vi med kårens jollar i Edsviken. 
I början av sommaren hade vi en seglingshajk tillsammans med den andra av kårens 
juniorscoutavdelning.  
 

Peter Hamberg & Maria Gehlert  
 
   Vi (ett gäng bestående av sju personer) tog över avdelningen hösten 2007 med handledning 
av Åsa Neumann. Vi nya ledare är alltså: Gustaf Allmér (avdelningsledare), Frida Berggren 
(närvarokontrollant), Hugo Royen (avdelningskassör), Maria Gehlert, Mattias Westerdahl, Pär 
Lindén och Viktor Pettersson.  
   Vi inledde terminen med segling för de mer erfarna1 scouterna. Vi tog in på en stor mängd2 
barn från kölistan, vilket betyder att vi fått ta hand om en mängd personer som inte kan 
någonting om scouting. Med detta i åtanke har vi använt många möten till att lära ut enklare 
saker som att hantera lyktor och enkel surrning kombinerat med knopmöten, eldningsmöten 
och surrningsmöten.  
   I mitten av terminen hade vi en hajk som scouterna uppskattade väldigt mycket. Vi lärde ut 
knopar, lät dem gå ljusspår, anordnade lägerbål och berättade spökhistorier samt en mängd 
andra företeelser.   

 
Gustaf, Frida, Hugo, Maria, Mattias och Pär    

 
Ledare för Sjöbusarna våren 2008: Gustaf Allmér (avdelningsledare), Hugo Royen 
(avdelningskassör), Frida Berggren (närvarokontrollant), Maria Gehlert, Mattias Westerdahl, 
Pär Lindén, Viktor Pettersson och Åsa Neumann. 
   I början av terminen var det mörkt så vi eldade, lagade pinnbröd och gick ljusspår i skogen. 
Under Thinking Day i fedruari fich 2:a åringarna avlägga scoutlöftet och de nya 1:a åringarna 
fick lära sig ytterligare om vad scouting innebär. 
   Under resten av terminen har vi förberett oss inför sommarens läger; vi har tränat på att 
packa rätt, lärt ut seglingsteori, surrat och knopat. Vi gjorde ett besök på Mörbybadet och 
kontrollerade att alla kunde simma 200 m. Seglingspassen flyttades till söndag eftermiddag 
pga platsbrist. Vinden blåste på bra! Toppen tyckte vissa, läskigt tyckte andra. 
   Vi har genomfört två spännande hajker; vandringshajk i samband med Roslagens Dag och 
en seglingshajk med pizza som avslutning. Båda hajkerna har uppskattats mycket! 
   Sommarens Örsöläger var det regnigaste i mannaminne! Trots blöta kläder och hemlängtan 
klarade vi oss hela veckan. En person blev hemskickad pga sjukdom. Två jollecert delades ut. 
   I början av terminen var vi 24 scouter och hade under terminen två avhopp. 
 
     Frida Berggren     
 
 
1 Syftar på andraåringarna och de som varit miniorer innan.  
2 Vi har haft sammanlagt 24 scouter, vilket är fler än vid terminens början. En enda scout har 
slutat och det var på grund av ytter omständigheter. 
 



______________________________________________________________________________ 
                                            Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår 2007 samt VT 2008  
                                                                                                                              2008-10-13 9 

Juniorscoutavdelningen Råseglarna      
 
Råsegalrna har under VT-07 haft 10 möten i Oskarsborg, 5 seglingsmöten, en övernattning i 
Oskarsborg, en seglingshajk tillsammans med Sjöbusarna, firat Thinking Day tillsammans 
med övriga i kåren samt deltagit i Scouternas dag med två tävlande patruller. 
 
Vi har varit 24 barn fördelade i fyra patruller. Vid terminens början slutade ett barn samtidigt 
som fyra nya började = 10 st andra-åringar, 10 st första-åringar och 4 nya,   
alla i åldern som andra-åringarna. 
 
För att få med de fyra nya i gänget gjorde vi en stughajk i Oskarsborg en fredag kväll – lördag 
fm. På fredag kväll fick varje patrull förbereda sin station för på lördag fm kom alla 
föräldrarna på besök och då fick de pröva på scouting under ledning av sina barn. Vi hade en 
knopstation, en livlinekastning, en eldningstation och en stormköksstation. Dagen avslutades 
med gemensamt scoutig korvlunch.  
 
På scouternas dag tävlade 113 juniorpatruller på Skeppsholmen. Det fanns fyra olika stationer 
med olika saker att göra. Vår flickpatrull Pamir kom på 7:e plats och vår pojkpatrull Passat 
kom på 14:e plats (av 113 patruller alltså!!!) 
 
Till året stora sommaräventyr – Jiingijamborii – följde 13 Råseglare med, varav tre var de 
som börjat på vårterminen. 
 
 

Karin H, Hugo, Gustaf, David, Ulf, Åsa och Karin S  
  
 
   Under höstterminen 2007 har Råseglarna haft 19 mötestillfällen (vilket inkluderar 
Oskarsborgsdagen och 2 dagar hajk). 
   Vi har varit 30 Råseglare fördelade på 12 st barn födda 1996 och 18 barn födda 1997. 
   Vad gäller första åringarna kom tre pojkar från Djursholms scoutkår, övriga barn har 
tidigare gått i Stormfåglarna (11) och Småfåglarna (4). Vi har haft fyra patruller. 
   Vi började hösten med 4 seglingsmöten, varav 2 möten enbart var för de som tidigare varit 
juniorscouter. Ingen 2:a åring blev helt klar för att erhålla jolle-certifikatet denna höst men det 
finns några som förmodligen kommer att få detta märke under vårens kommande 
seglingsmöten. 
   Under våra torsdagsmöten i Oskarsborg har vi främst ägnat oss åt att samarbeta i patrullen 
samt se till att alla klarar att inneha ”Knivbeviset”. Detta har vi jobbat mycket med i samband 
med eldningsmöten (tre stycken). Vi har kokat såpvatten och stekt krabbelurer över öppen eld, 
allt inom ramen för patrullens samarbete.  
   I början av oktober hade vi ett mycket välbesökt föräldramöte då barnen fick baka 
sockerkaka i stormkök och bjuda på efter det att föräldrarna fått en del nyttig information av 
oss ledare.  
   Tillsammans med Sjöbusarna åkte vi på en jätteskojig hajk, helgen 24-25 november. Via T-
bana, pendeltåg och buss tog vi oss till scoutstugan Ådalen i Huddinge. Att se omkring 40 
juniorscouter fördelade på 8 patruller samlas i Mörby Centrum med sina ryggsäckar och i 
prydliga led försvinna ner mot tunnelbana var en fantastisk syn och god reklam för svensk 
scouting. Hajken handlade om att vara kompis med alla.  
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   I november var det dags för den stora ”simmar-kvällen” i Mörbybadet. I början av december 
var barnen redo för att ha sitt eget patrullmöte ”hemma hos”. Uppgiften denna kväll var att 
baka scones tillsammans samt lösa några uppgifter. 
 
Under vårterminen 2008 har vi varit 28 Råseglare fördelade på 4 patruller. 
   Råseglarna har haft 9 mötestillfällen på Oskarsborg, 5 seglingsmöten, en övernattning i 
Oskarsborg, en hajk i samband med Roslagens dag (Östhammar) och en seglingshajk hemma 
i Edsviken. Båda hajkerna med övernattning i tält. 
   Under våra torsdagsmöten i Oskarsborg har vi jobbat med knopar, allemansrätt, scoutlagen, 
eldat samt förberett oss för seglingsssäsongen. 
   Efter några seglingsmöten kunde 4 st. andra-åringar erhålla jolle-certifikatet . 
   Tillsammans med Sjöbusarna åkte vi på hajk till Östhammar den 26-27 april.  På söndagen 
deltog vi med flera patruller i Roslagens dag och alla Råseglarpatrullerna placerade sig mellan 
8:onde och 2:a plats.  
   Sommarlägret på Örsö deltog 19 Råseglare.  
 

Råseglar-ledarna David, Peter, Jonas, Ulrika, Harald och Karin 

 

Patrullscoutavdelningen Skeppen  
 
Vi började vårterminen med en stughajk tillsamman med den andra patrullscoutavdelningen 
Havsgudarna. Därefter hade vi möten varje vecka då vi bland annat förberedde båtarna för 
sjösättning och lärde oss om navigation. Vi förberedde oss även för sommarens stora läger 
genom att bada, elda, surra, laga mat och öva på sjukvård.  
   I februari gick Fredaxköret av stapeln. Vi bjöd in andra kårer till middag och disco där vi 
dansade natten lång. Framåt våren blev det dags för vandringshajk i trakterna kring Brottby. 
Därefter var det dags att sjösätta kårens båtar och seglingssäsongen kunde börja. I maj firade 
vi Svensk Scouting 100 år genom att delta i Scouternas dag inne i Stockholm. Vi tävlade med 
varierande resultat där vi bland annat fick elda på slottsbacken.  
   Mitt i sommaren gick det stora Jiingijamborii av stapeln. Det var ca 20 000 scouter från 
Sverige och andra länder som deltog. 
   Hösten inleddes med segling i Edsviken. Terminens första hajk var en vandringshajk på 
Bogesund med stor uppslutning. Till hösten sökte vi oss inåt. I december hade vi en Spahajk 
tillsammans med Havsgudarna. Terminen avslutades med ett skogsäventyr med präster och 
demoner och som avrundades med stora mängder kakor. 
   Vårterminen startade vi med den sedanvanliga festen Fredaxköret. I år hade vi djungeltema 
och som vanligt blev det en mycket lyckad kväll. Några veckor senare var det dags att ha 
ännu en stughajk tillsammans med den andra patrullscoutavdelningen. Det blev en gudomlig 
hajk med mål att hjälpa gudarna med de olympiska ringarna.   
   Vårens vandringshajk förlades till skogarna i Tyresta. Vi var ett gäng som följde 
Sörmlandsleden under en helg.   
   Efter några seglingsmöten under våren kände vi oss redo att bege oss ut på en lite längre 
segling. Under en helg i maj begav vi oss därför iväg med några 2-kronor samt en inlånad 
kölbåt och en följebåt. Vi tog oss till kyrkviken och trots att inte vädret var det bästa blev det 
en lyckad helg.  
     Lars Åkesson & Maria Hanström 
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Patrullscoutavdelningen Havsgudarna   
 
Under 2007 hade Havsgudarna alla möjliga olika slags möten. Alltifrån eldning, surrning, 
sjukvård, bad, äventyr, tårtbakstävling hos Djursholms scoutkår, FN möte med Djursholm till 
segling, patrullmöte och julmys.  
   Under vårterminen ordnades Fredaxköret tillsamman med Skeppen. Vi var på Thinking day 
och bar fanor och läste scoutlagen. På våren hade vi en stughajk och en vandringshajk 
tillsammans med Skeppen och i maj åkte vi på cykelhajk till Åland. Mycket uppskattat. 
   På sommaren kom årets höjdpunkt och vi åkte på Jiingi Jamborii.  
   Under höstterminen blev det en vandringshajk i Tyresta nationalpark med besök i 
Nationalparkernashus och i slutet av terminen en stughajk med spa tema i Östertälje med både 
hemgjorda ansiktsmasker och fotbad. 
 

Annika Holmgen & Patrik Eliasson 
 
   Vi började vårterminen 2008 med ett antal möten med klassiska scoutteman, såsom eldning, 
surrning och sjukvård. 
   Sedan var det dags för det årligen återkommande Fredaxköret. 
   Vi gick på stughajk med Skeppen, och den hajken blev mycket uppskattad. 
   Terminen flöt sedan på med massa olika typer av möten. Ett mycket lyckat var 
äventyrsmötet där de skulle vandra runt och klara av lite olika uppgifter i närområdet. 
   I mitten av april hade vi en dagshajk, då vi gick en del av Roslagsleden. Efter att ha gått ca 1 
mil stannade vi för att äta lunch, och sedan gick vi den sista biten för att bli hämtade. 
   Det näst sista mötet som vi hade innan vi började segla var vi och badade på Mörbybadet. 
   Från den 5/5 var vi nere vid bryggan och seglade för glatta livet. Den här terminen gjorde vi 
det tillsammans med Skeppen, och därför på tisdagar istället för måndagar. 
   Seglingshajk var något som scouterna hade önskat, så den 6-8/6 seglade vi iväg med två 
hyrda kölbåtar. Det var mycket kul, och det skapades en bra gemenskap. 
   Som avslutning på terminen var det Örsölägret, vilket var regnigt men kul. 
 

Marcus Henriksson 
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Seniorscouterna   
 
Under 2007 har seniorverksamheten i Danderyds sjöscoutkår omfattat tre seniorlag. Under 
våren var det Räddningspatrullen, Pink ladies och Brakskit, och på hösten tillkom Fluff.  
   Under våren hade vi möten varje onsdag med aktiviteter såsom skidåkning, foto och 
matlagning utomhus som ordnades av seniorerna. De möten som ledarna fixade var främst 
inriktade på ledarskap och gruppdynamik. Framåt våren använde vi båtarna flitigt och ägnade 
en helg på Örsö för att röja ängarna på lägerområdet.  
   Sommarens läger var dock inte på Örsö utan i Rinkaby i Skåne. Det var ett stort gäng som 
följde med, och för seniorerna fanns där ett smörgåsbord av aktiviteter att välja bland. 
Seniorerna testade bungy jump, spa behandlingar, klättring, hantverk, dans och gick på 
konserter. Räddningspatrullen hade även en veckas segling i Stockholms skärgård med båtar 
som de lånat. 
   Höstterminen startade redan i augusti, och nu hade Räddningspatrullen tagit sig an en 
junioravdelning och seniorlaget Fluff bildades bland de yngsta seniorerna. Redan i september 
begav vi oss iväg på en helgsegling med Biscaya i Stockholm skärgård med främst Fluff, 
Liksom tidigare ordnar seniorerna de flesta mötena och ledarna en mindre del. I november 
hölls även en vandringshajk i ett område söder om Huddinge. Terminen bjöd i övrigt på 
aktiviteter såsom capture the flag, bad, ideologi och en traditionsenlig julfrossa.  
   Under våren 2008 har de tre seniorlagen slagits samman till två lag. De två äldsta 
årgångarna bildar nu laget "DEI" (Divide et impera) och omfattar tolv personer. Fluff är still 
going strong med 7 personer. 
   Våren innebar för Fluff ett fokus på lagarbete och sammanhållning, och de genomförde 
därför möten med matlagningstema på egen hand. Övriga möten hölls tillsammans med DEI, 
som fick ägna sig åt ledarskap under de gånger som de inte hade möten tillsammans med 
Fluff. Mötena turades seniorerna som vanligt om att ansvara för och genomföra. 
   Vi planerade även för en laghajk under valborgshelgen, då Fluff drog iväg på skärgårdsluff. 
Fyra öar på tre dagar hann de med, dessutom kortspel och matlagning under kvällarna. DEI 
kom inte iväg den här gången... De tog dock täten på den röjhajk på Örsö som genomfördes, 
då det så klart röjdes. Bryggan oljades även in, och det var nog inte helt fel att vara på Örsö i 
den strålande solen! 
   Terminen bjöd på möten såsom teprovning, eldning, jipp-jipp och Stockholmsorientering. I 
maj stod det segling på programmet, men tyvärr var dessa möten inte så välbesökta. Nya 
möjligheter för segling bjuds under Örsölägret, dit 14 seniorer är anmälda. Det ser vi fram 
emot! 
 

Lovisa Lindberg 
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Resultaträkning 2007/2008 samt budget 2008/2009 
 

Intäkter Budget 2006  Resultat 2006 Budget 07/08 Resultat 07/08  Budget 08/09 

Medlemsavgifter 100 500   82 870 189 000   190 200 125 500 

Försälj. scoutkläder o märken 0 0 0 1913 1000 

Försälj. majblommor o julartiklar 0 0 10 000 46175 10 000 

Kåraktiviteter/deltagaravgifter 0   3 801 500   0 500 

Läger 90 000   116 456 200 000   193 150 130 000 

Hyror Oskarsborg 20 000   23 550 30 000   30 600 20 000 

Båthyror 6 000   6 500 10 000   10 900 5 000 

Statliga bidrag (SSF) 11 200   12 339 15 000   18 710 10 000 

Kommunala bidrag 46 000   76 797 100 000   126 603 85 000 

Övriga bidrag 0   44 5 000   5 200 0 

Räntor 0   0 0   132 500 

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 

Upplösning av lägerfond 0   0 0   18 490 0 

Summa intäkter 273 700   322 357 559 500   642 073 387 500 

      

Kostnader      

Kåraktiviteter 7 000   7 111 18 000   18 230 12 000 

Materiel intendentur/förråd 11 000   6 592 21 000   54 725 20 000 

Båtar 15 000   11 461 30 000   47 072 20 000 

Avdelningar 17 000   29 015 30 000   45 823 25 000 

Läger 90 000   96 281 200 000   211 640 130 000 

El 22 000   25 173 37 000   38 606 26 000 

Vatten, avlopp 7 000   3 626 15 000   16 026 11 000 

Sophämtning, städning 2 000   4 534 9 000   6 984 6 000 

Reparationer, stugfogde 10 000   17 114 18 000   16 776 10 000 

Kontorsmaterial, porto 5 000   240 8 000   1 538 1 000 

Telefon 3 000   2 258 5 000   4 902 3 500 

Försäkringar 20 000   22 008 32 000   25 565 26 000 

Medlemsavgifter 35 000   50 800 65 000   72 085 52 000 

Utbildning 2 600   2 700 4 500   1 200 10 000 

Övrigt, bank, tidn, arb.kläder 5 000   4 134 10 000   11 929 10 000 

Båtar, avskrivningar 22 100   29 205 35 000   45 867 30 000 

Summa kostnader 273 700   312 252 537 500   659 918 392 500 

      

Resultat 0   10 105 22 000   -17 845 -5 000 
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Balansräkning 2007/2008 
 
Tillgångar     Skulder   

Båtar 65 499    Skulder 130 796   

Fordringar 5 872     Lägerfond -   

Plusgiro 240 368     Eget kapital 198 788   

   Årets resultat  -17 845 

Summa tillgångar 311 739     Summa skulder 311 739   
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