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Ordförandens tankar om året som gått… 
 

Efter föregående verksamhetsårs omåttligt regniga läger var 2009 års dito med en i stort sett 

total avsaknad av regn mycket välkommet. Vi i Danderyds Sjöscoutkår hade en underbar 

vecka i skärgården levandes lägerliv på bästa möjliga sätt. Dagar fulla av segling och 

lägerbygge, matlagning och eldning och nätter sovandes i tält, med bara vindens sus i löven 

och enstaka måsars skri att störa den ofta mycket djupa sömnen efter dagens göromål. Under 

veckan fick de unga scouterna även tillfälle att deltaga i en seglingstävling samt prova på att 

grilla hel lax från Ljusterö laxodling. 

 

Lägret var inte det enda som hände i vår kår denna 

sommar. Till vår stora glädje fick vi även en generös gåva 

i form av en segelbåt av en herre vid namn Kjell 

Anthonisen. Båten är av typen Vega och har utrymme nog 

att sova fyra personer i. Den är utrustad med både kök och 

toalett vilket gör att vi nu även har möjlighet att ge våra 

scouter tillfälle till att prova på längre seglatser och 

öppnare vatten än vad våra jollar hitintills har gett. Vi har 

döpt om henne till Gunilla och hon fick givetvis hänga 

med på lägret och allehanda andra seglingar innan det var 

dags att ta upp henne ur sjön innan vintern. 

 

Efter sommaren var det dags att sätta igång med ordinarie 

möten och för att entusiasmera och planera inför dessa 

inleddes terminen i vanlig ordning med en middag för alla 

ledare och utmanarscouter. Under hösten var vi åter ut till 

”vår” lägerö. Denna gång för att hjälpa markägarna att 

hålla skogar och ängar i schack. Det gör vi så gärna då de så snällt låter oss använda samma 

plats för lägerverksamhet år efter år – få scoutkårer förunnat! Senare samma höst firade vi vår 

scoutkårs 70årsjubileum tillsammans med alla unga scouter och dess familjer. Det vart ett 

riktigt grandiost firande med över 200 deltagare; hamburgergrillning, scoutspår och tårta fick 

besökarna tillfälle att uppleva och smaka. 

 

Efter höst var det dags för vår. Men först kom en, som vi alla märkte, lång och kall vinter. 

Detta gjorde att avdelningarna kunde hitta på en uppsjö med roliga möten med allt från 

pulkaåkning till skidor och skridskor med tillhörande isvett och räddning. Riktigt härligt var 

det med en riktig vinter. Strax efter islossning åkte båtarna åter i plurret. Tyvärr hade de dock 

fått utstå en del skador av de myckna snömängderna som hade legat på dem. Men tack vare 

vår flitige båtfogde (som nu säkert skulle kunna få ett gesällbrev i plastning) vart de hela och 

fina igen och de användes flitigt i den efterlängtade vårvärmen. 

 

På det hela taget har detta varit ett riktigt fantastiskt år. Och för att vara det sista året för mig 

vid ordföranderodret hade jag knappt kunnat hoppas på mer. Nu lämnar jag med varm hand 

över till efterföljande som liksom jag säkert kommer få uppleva en hel massa härliga stunder 

med denna kår. 

 

Holger Larsen 

Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2009: 
 

Kårordförande  Holger Larsen 

Vice Kårordförande  Annika Holmgren 

Kårsekreterare  Maria Hanström 

Kårkassör  Åsa Neumann 

Båtpatrull  David Wikander  

Stugfogde  Thomas Neumann 

Ssc repr.  Annika Engdahl  

Övrig ledamot  Ulrika Palmer 

   Ragnar Sjögren 

 

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

Materialförvaltare   Håkan Sandell  

Kårutbildare  David Wikander 

Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 

Stuguthyrning  Kerstin Ejderby-Larsson 

Nyanmälningar  Kerstin Ejderby-Larsson  

Webbansvarig  Erik Carlsson 

Revisorer  Jonas Romson & Lovisa Meijer 

Arkivarie  Björn Alba 

 

 

Styrelsen har haft 9 st  protokollförda möten under perioden. 

Kårstämma hölls den 30 september 2009.  

I slutet av juni 2010 var 201 st medlemmar registrerade (221 st år 2009). 

 

 

 

 

     Vrakpatrullen 
 

 

Under hösten hände det inte så mycket. Vi jobbade på att få tillbaka vår motor från Kina 

Marin som har varit där under sommaren. Båtarna kom upp på land efter en skön sommar. De 

kläddes på med pressar för att klara vintern. 

   När våren äntligen kom visade det sig att tre av båtarna inte klarat vintern så bra. Det hade 

blivit krosskador av den tunga snön som rasat på båtarna (lärdom: ta bort snön). Båtarna 

lagades och vid sommarens läger var alla lagade. Fast en hade gått sönder igen. 
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Stugfogden 
 
Under året har stugfogden huvudsakligen arbetat på samma sätt som tidigare år. Det innebär  

avsyning av stugan två till tre gånger per månad och vissa månader oftare. Kontroll och 

komplettering av förbrukningsmateriel så som disk och städmateriel, kontroll av vattenkranar, 

toaletter, avlopp, belysning, dörrar, lås, städning, fönster och ventilation.  

I september utsattes stugan för ett inbrottsförsök men förövarna lyckades inte ta sig in men de  

krossade ett treglasfönster på baksidan av stugan. Skadan anmäldes till kommunen och 

polisen. Ett glasmästeri ordnade med reparationen.  

 

För att förbättra elsäkerheten lät vi montera in jordfelsbrytare vid elcentralen. Elsystemet 

skyddas av flera jordfelsbrytare i lämpliga grupper. Kylskåp och frys har en egen brytare,  

pannan har en egen brytare, värmekabeln till tillvattnet har en egen brytare, belysning och 

uttag har en egen brytare. 

En vattenavstängande kran till utomhuskranen har monterats för att kunna minska risken för 

vattenskador vintertid. 

Förbättring av akustiken i lekrummet har ordnats genom installation av ljuddämpningsplattor  

i taket och det gav bra resultat. Gunnel Larsen hjälpte till med det administrativa arbetet runt 

projektet ljudförbättring i lekrummet.  

Sjöboden vid Edsviken fick ordentlig batteribelysning installerad.  

 

Utöver de här stora sakerna så har stugfogden också arbetat en del med att hålla 

utomhusytorna runtomkring Oskarsborg hyfsat snygga.  

I jultid så har vi dekorerat stugan med lite julprydnad så som elektriska ljusstakar och en 

stjärna i fönstren.  

Scoutkåren har också deltagit i arbetet som nattvakt en natt i Danderyds båtklubb där vår 

motorbåt ligger förtöjd. 

Arbetsdag med sjösättning genomfördes på våren. 

Stugfogden har deltagit i flertalet styrelsemöten under perioden. 

 

Stort och hjärtligt tack till alla som har hjälp till vid olika tillfällen. 

 

Thomas Neumann 

Stugfogde 
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Spårarscoutavdelningen Småfåglarna    
 
Under hösten 2009 samlade spårarscoutgruppen Småfåglarna 26 barn, 6 ledare och en 

ledarassistent. Terminens tema var Bamse på dunderäventyr. Scouterna fick genomgå det 

vanliga nybörjarprogrammet med att slå knopar, följa spår, laga mat på stormkök, tända 

fotogenlykta och mycket mer. Vi övernattade naturligtvis också i scoutstugan och passade då 

på att inviga de nya spårarna. Ett besök på Mörbybadet gjorde vi också för att se om scouterna 

kan klara simkravet på 200 meter. Terminens sista möte ägnades åt julstök i Farmors kök och 

lussebullar bakades. 

 

Efter jullovet samlades vi igen och terminen tema var Småfåglarna i Lönneberga. Det var gott 

om snö och terminen inleddes med flera vinteraktiviteter. Vi hade både skidåkning, 

pulkaåkning samt skridskor på Danderydsvallen. I samband med skridskoåkningen tränade vi 

även isvett med isdubbar och livlinekastning. 

 

Sedan var det mer ordinarie scouting med sjukvård, pinnbrödsgrillning, eldning, stormkök 

och samarbetsövningar mm. Övernattning i tält utanför scoutstugan planerades med pga. regn 

blev övernattningen i Scoutstugan. Roslagens Dag, på kårens hemmaplan, var vi med på och 

med fint resultat som vanligt. Tre seglingspass i optimisterna hann vi med. Scouterna fick då 

turas om i båtarna och på land tränade vi knopar och andra färdigheter inför märkestagning. 

Terminen avslutades vid scoutstugan med ”tårtspår” i skogen följt av tårtbakning och fika 

utanför scoutstugan. 

 

Småfåglarna deltog med 11 scouter och fyra ledare i sommarens distriktsläger på Vässarö. 

Det var härliga dagar med mycket bad, segling och skoj. Bland annat gick vi trapperspår, 

gjorde Vässarösöljor och var med om ett jättestort lägerbål. 

 

Ragnar Sjögren 
 

 

Spårarscoutavdelningen Stormfåglarna   
Stormfåglarna bestod under hösten 2009 av 26 miniorscouter och 6 ledare. 

Under terminen hade vi 12 onsdagsmöten och en stugövernattning. 

Onsdagsmötena ägnades bl.a. åt att göra söljor och invigning av våra nya miniorer. Vi har seglat, 

grillat pinnbröd, haft poängjakt, varit på patrulläventyr och gått spökspår samt reflexspår.  Sista 

mötet för terminen ägnades åt julpyssel och pepparkakor. Vi testade också våra simkunskaper och 

mycket annat. På vår stugövernattning myste vi vid lägerelden och sjöng. Vi övade också lite 

orientering i dagsljus. Stormfåglarna hjälpte naturligtvis också till att ta upp kårens båtar. 

 

Under vårterminen 2010 har vi varit 22 miniorscouter och 6 ledare. 

Vi har haft 13 onsdagsmöten vid Oskarsborg och 5 onsdagar har vi seglat. En daghajk och en 

övernattningshajk på Kaninholmen har vi också hunnit med. Vi har varit med på Thinking Day, 

dit Stormfåglarna hade övat in en sång om de nya scoutnamnen, och på Roslagens dag. På 

sommarlägret Mareld på Vässarö var en liten men vässad skara representerad! 

 

På onsdagsmötena hann vi med att märka våra kåsor, vi hade ett ”walkie-talkie”-möte då vi letade 

efter varandra med hjälp av frågor och kartor, vi hade iskunskap nere vid scoutbryggan i början på 

februari och vi har lagat mat på stormkök. Vi har också övat oss på knopar och lite seglingsteori 
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samt gått ”spår”. En lördag i februari hade vi daghajk och löste mysteriet med Nordpols-

pingvinerna! Då var även föräldrar och syskon inbjudna. 

 
Bild från Kaninholmen 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodi: En sockerbagare här bor i staden 

 

En liten spårare det kom till kåren 

det var ju ett av de första åren 

hon fick nu upptäcka stormköksmat 

och följa spår med en scoutkamrat 

 

Hon sen som upptäckare ska tälja 

och får bland knivar och yxor välja 

på äventyr de i skogen gick 

och brända pinnbröd till middag fick 

 

En äventyrare på hajk får vandra 

och leva lägerliv med varandra 

de vill helst inte laga nån mat  

och får ta kölbåtscertifikat 

 

Man sen som utmanare får fika 

och genom fönstret på andra kika 

man röjer sly och försover sig 

och bakar bullar till thinking day  

 

Scouter blir spårare när dom är små 

och kan som upptäckare förstå 

att man som äventyrsscout snart ska 

bli riktig utmanare en da´ 

 

Ulrika Palmér 
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Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
Ledare: Gustaf Allmér, Frida Berggren, Maria Gehlert, Pär Lindén, Viktor Petterson, Hugo 

Royen och Mathias Westerdahl 

Sjöbusarna hade under höstterminen bland annat övernattning, gemensam stughajk med 

Råseglarna, badmöte, äventyrsmöte, julbak och lagade dessutom äppelkaka över öppen eld. 

Sjöbusarna betade under vårterminen av de gamla vanliga mötena med eldning, städning, 

chiffer, pinnbröd, seglingsteori och mer eldning. Under årets snöiga vinter passade vi också 

på med ett lyckat pulka-möte, och eldningsmötet med korvgrillning uppskattades med. 

 

Istället för en sedvanlig hajk deltog ett antal tappra upptäckare i en nästan 1,5 mil lång 

vandring längs en snöig Roslagsled med borttappade ledare och för lite T-röd. Trots det 

oväntat dåliga väglaget (djup snö över hela stigen) och de andra problemen kom de fram i tid 

och verkade ha klarat av det hela bättre än vad ledarna gjort! 

 

Avdelningen deltog i Roslagens dag på hemmaplan, med ledarna ansvariga för en egen 

station. Där tog sig en patrull upp på femte plats, och avdelningen som helhet hamnade på 

fjärde. 

 

Årets traditionsenliga seglingshajk blev den kanske den blåsigaste någonsin under lördagen 

med en kapsejsning på eftermiddagen, men alla lyckades ta sig till lunchen utanför Ulriksdals 

slott och hem igen, och vid dagens slut hade det bara skett en kapsejsning. På söndagen blev 

det mindre vind och en optimistsegling till lunchstället på Kaninholmen. 

 

Året avslutades med det stora distrikts- och sjöscoutlägret Mareld på Vässarö, med mycket 

segling (trots schemaproblem) och tidvis rejäl blåst under seglingen! (denna gång utan 

kapsejsningar, dock!) Som brukligt var Sjöbusarna och Råseglarna tillsammans under lägret, 

där de fick pröva på att segla andra scoutkårers segelbåtar, gick Trapper-spår och hinderbana, 

fällde träd, prövade på aktiviteter i Samarbetsgläntan, bytte halsdukar med andra kårer 

(inklusive en från Georgien!), lekte ninja-leken och lärde sig nya sånger. Mot slutet av lägret 

hade upptäckarna en gemensam samling och reflektion, med lägerbakad sockerkaka och 

mycket positiva (och roliga!) kommentarer om lägret! 

 

      Hugo Royen 

 
 

Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
Vi har varit 24 barn och 6 ledare, därav 2 assistenter. 

Fördelningen har varit: 11 andra-åringar, 7 från miniorerna och 6 helt nya. 

 

Vi började hösten med 3 seglingsmöten. Så fort vi började våra möten i Oskarsborg fick våra 

nya Råseglare ta sitt knivbevis. Flera torsdagsmöten har eldning stått på programmet, en 

aktivitet som engagerar alla. Några möten har de fått laga något ätbart, vilket alltid uppskattas 

mycket. Vi har också provat surrning, övat lite knopar, funderat över chiffer, visat 

simkunnighet i Täby simhall samt lärt oss hur man packar sin ryggsäck inför hajk. Mot slutet 

av terminen när alla lärt känna varandra ganska bra ordnade vi ”Patrullmötet hemma hos” 

vilket blev mycket uppskattat, både av scouterna och de familjer som tog emot patrullerna. 
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I november hade vi en hajk tillsammans med Sjöbusarna i scoutstugan Pålstorp i Tullinge.  

 

Under vårterminen hade vi 17 möten varav 5 var seglingsmöten.  Därtill hade vi en 

övernattning, en heldag i skogen (Roslagens Dag) samt en seglingssöndag i juni. På 

programmet har vi bl.a. haft; Organizze, eldning, knopar & surrning, seglingsteori, sjukvård 

och båtvård. På övernattningen i Oskarsborg deltog nästan alla Råseglare och på programmet 

stod bl.a. orientering med skattjakt. På Roslagens Dag den 8 maj deltog 3 patruller vilka fick 

följande hedersvärda placeringar bland 19 Upptäckarpatruller: Parma vann, Passat kom 3:a 

och Pamir kom 5:a.  

 

Seglingsdagen på Edsviken den 13 juni bjöd på pizza till lunch och växlande väder med viss 

dramatik ute på sjön. Alla verkade nöjda efteråt, särskilt de fyra andra-åringar som fick 

mottaga Jollecert. 

 

Scoutåret avslutades med lägret Mareld 24-31 juli på Vässarö. Från Råseglarna deltog 11 

scouter och 3 ledare.  Det blev ett mycket lyckat läger med mycket segling och många möten 

med andra scouter. Några exempel på vad våra Upptäckare tyckte: 

 

Varit roligt:  

Segling, lära känna nya kompisar, trapperspåret, gå på lägerbål, ta ”Kompis-märket”, bygga 

lägret, paddla kanot,  

Varit svårt:  

Segla i hård vind, styra en Tvåkrona i stark vind, få alla att samarbeta, inget var särskilt svårt 

men däremot var mycket rätt så jobbigt 

Vad har jag lärt mig: 

Segla i riktigt hård vind, diska när diskvattnet står framme så att ens saker inte är smutsiga, 

hur man fäller träd och tar hand om dem, göra ”tvåfötter”, några nya sånger, laga mat 

 

Råseglarledarna: Jonas, Henrik, Karin, Per, Annika och Elsa 

 

 

Karin Hellblom 
 
 

Äventyrarscoutavdelningen Skeppen  
Under höstterminen hade vi en hel del scoutinriktade möten. Det var knopar, eldning, surrning 

och orientering etc. Vi hade även ett patrullmöte där scouterna fick lära sig att torka mat. 

Vi var på studiebesök på Södra roslagens brandförsvar. 

På jubileumsdagen för Danderyds Sjöscoutkårs 70 års firande stod ett gäng av scouterna från 

Skeppen på stationer och visade för dem besökande hur man bland annat poppar popcorn över 

öppen eld. 

Vi hade en stughajk i Tyresta nationalpark. 

På våren hade vi först en del märkestagningsmöten och ett patrullmöte. 

Fredaxköret blev som vanligt en succé där alla var mycket fint utklädda till alla möjliga 

superhjältar. 

Vi hade en stughajk med mycket mys. Det var enorma mängder snö, så en del snöbrottning 

blev det. Även en del skottning. 
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Följande möten bakade vi en del bröd, 

eldade, surrade, hade godisprovning och ett 

filmmöte. 

Vi hade två patruller anmälda till 

Sjöscoutdagen, och de gjorde bra ifrån sig. 

Efter sjösättningen var det segling för hela 

slanten. Mitt bland seglingen medverkade vi 

dock så klart på Roslagen dag som 

Danderyd anordnade. 

Som avslutning hade vi en 2 dagars 

kanothajk där vi paddlade i Åkersberga. Det 

blev en mycket naturskön upplevelse med 

mycket sol och lugnt vatten. 
 

 

 

Marcus Henriksson 

 
 

 

Utmanarscoutavdelningen Fjärilarna 
Har också haft full verksamhet hela året. 
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Resultaträkning 
 

Intäkter 
Budget 

09/10 
Resultat 

09/10 
Budget 

08/09 
Resultat 

08/09 

Medlemsavgifter 93 000 91 292 125 500 103 789 

Försäljning majblommor och julartiklar 10 000 12 910 10 000 12 437 

Försäljning scoutkläder o märken 1 000 2 099 1 000 410 

Läger 130 000 118 054 130 000 128 163 

Hyror Oskarsborg 22 000 13 650 20 000 26 950 

Båthyror 1 000 0 5 000 0 

Kåraktiviteter/deltagaravgifter 0 200 500 0 

Statliga bidrag (SSF) 10 000 15 057 10 000 12 190 

Kommunala bidrag 80 000 82 936 85 000 80 130 

Övriga bidrag 0 0 0 3 646 

Räntor 3 000 905 500 3 254 

Summa intäkter 350 000 337 103 387 500 370 969 

     

Kostnader     

Verksamhet     

Kåraktiviteter 20 000 23 808 12 000 10 582 

Materiel intendentur/förråd 20 000 28 642 20 000 6 120 

Båtar, jollar 20 000 10 750 20 000 21 267 

Båtar, Vegan 20 000 18 593 0 0 

Avdelningar 20 000 15 170 25 000 11 673 

Inköp scoutkläder och märken 0 6 169 0 640 

Läger 130 000 109 370 130 000 136 249 

Utbildning 20 000 3 500 10 000 10 000 

Övrigt, litteratur, ledarskjortor 4 000 305 10 000 1 463 

 254 000 216 307 227 000 197 994 

Oskarsborg     

El o värme 30 000 32 729 26 000 29 225 

Vatten, avlopp 13 000 7 875 11 000 12 416 

Sophämtning, städning 4 000 2 612 6 000 3 213 

Reparationer, stugfogde 10 000 41 759 10 000 11 579 

 57 000 84 975 53 000 56 433 

Administration     

Kontorsmaterial, porto 1 000 0 1 000 755 

Telefon, Internet, hemsida 3 000 2 473 3 500 2 074 

Försäkringar 17 000 15 875 26 000 17 739 

Medlemsavgifter 500 950 52 000 25 682 

Bankkostnader, avskrivningar 35 500 20 051 30 000 25 407 

 57 000 39 348 112 500 71 657 

     

Summa kostnader 368 000 340 631 392 500 326 084 

     

Resultat -18 000 -3 528 -5 000 44 885 

 



______________________________________________________________________________ 
                                      Verksamhetsberättelse för Danderyds Sjöscoutkår HT 2009 & VT 2010  
                                                                                                                            2010-09-25 11 

 
Balansräkning 
 

Tillgångar  2010-06-30  2009-06-30 

Båtar och brygga  20 835  40 188 

Förskottsbetalda lägerkostnader m m  179 166  22 232 

Övriga fordringar  2 000  3 258 

Kassa och bank  195 794  282 280 

Summa tillgångar  397 795  347 958 

     

Skulder och eget kapital     

Skulder (upplupna kostnader)  10 494  18 230 

Förskottsbetalda lägeravgifter  165 000  103 900 

Balanserat resultat från tidigare år  225 828  180 943 

Årets resultat  -3 528  44 885 

Summa skulder och eget kapital  397 795  347 958 

 

 
 
 

 


