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Ordförandens tankar om året som gått… 
Verksamhetsåret började med sommarläger på vår fina lägerö Örsö. Spårarna var som vanligt 

ute i tre dagar och vi hade i huvudsak fint väder. Fokus var som vanligt på lägerliv, segling 

och leva tillsammans. 

 

Terminen drog igång med tre spåraravdelningar, två upptäckaravdelningar, en 

äventyraravdelning och en utmanaravdelning som samsades på bryggan med 

seglingsaktiviteter för samtliga avdelningar. Kårens nya Fabola Campus, ”Lina”, var ett 

uppskattat tillskott i verksamheten och fick plats vid bryggan bredvid systern ”Lova”. En 

avdelning tävlade i Sjöscoutseglingarna och placerade sig på tredje och fjärde plats. Två nya 

segelställ till tvåkornorna införskaffades och levererades lagom till torrsättning. Även på land 

pågick projekt, bland annat bygget av nya förrådet Kalix som stod färdigt för inredning i 

november. En Ruckelpatrull tillsattes för att se över detta samt andra husrelaterade frågor. 

 

När hösten kommit trotsade några ledare mörkret, regnet och kylan och åkte ut till Örsö för att 

elda upp några stora högar med sly.  

 

I början av januari hade vi en kårutvecklingsdag. På agendan för dagen stod bland annat att 

komma fram till en lägerkommitté till årets Örsöläger, diskutera hur vi rekryterar i kåren samt 

hur vi välkomnar nya ledare. Som ett led i det arbetet bestämdes det att vi ska ta fram en 

handbok för ledare i kåren. 

 

I mitten av februari firade vi som vanligt Lord Baden-Powells födelsedags Thinking day. 

Utmanarna hade bakat fika i mängder vilket var väldigt uppskattat. 

 

Sjösättningen gick snabbt och smidigt mycket tack vare vrakpatrullens idoga arbete med alla 

kårens båtar. Under våren hann vi också med två seglingsdagar där vi samlat så många ledare 

som möjligt för att sprida kunskaper om dels kårens båtar men också lära ut hur man kör 

följebåt. 

 

Det senaste året har som tidigare år varit fantastiskt roligt. Jag ser fram emot ännu ett år fyllt 

av roliga scoutäventyr. 

 
Patrik Frid 

Ordf. Danderyds Sjöscoutkår 
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Styrelse, funktionärer och medlemmar 
 
Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter valda av kårstämman 2014: 
 

Kårordförande  Patrik Frid 

Vice Kårordförande  Dana Palmér 

Kårsekreterare  Maria Hanström 

Kårkassör  Åsa Neumann 

Övrig ledamot  Vidar Palmér 

Jonas Ryberg 

   Ragnar Sjögren 

   Gabriella Castegren 

   Anders Larsson  

Magnus Davidsson 

Suppleanter  Karin Hellblom  

   Lovisa Torstensson  

   Johan Hedengren 

       

    

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

Ruckelpatrull  Pär Lindén  

Kölbåtsansvarig  Holger Larsen & Lars Ideström 

Medlemsregistrerare  Åsa Neumann 

Stuguthyrning  Kerstin Ejderby 

Nyanmälningar  Kerstin Ejderby 

Webbansvarig  Erik Carlsson 

Revisor   Jonas Romson  

Revisorsuppleant  Gunnel Larsen 

Arkivarie  Björn Alba 

Majblommeansvarig  Gunnel Larsen 

Vrakpatrullen  Jonas Ryberg 

 

 

Styrelsen har haft 10 st  protokollförda möten under perioden. 

Kårstämma hölls den 14 oktober 2014.  

I slutet av juni 2015 var 233 st medlemmar registrerade (244 st år 2014). 
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Vrakpatrullen       
I juli köpte vi en begagnad Tvåkrona med nummer 252 och ett nytt 

segelställ till tvåkronan 482. På grund av leveransproblem var vi 

tvungna att hämta segelstället i Marstrand. 

 

I september köpte kåren in ytterligare en Fabola Campus 6.3 som 

döptes till Lina. Och ytterligare två nya segelställ levererades till 

Tvåkronorna 193 och 194. 

 

Efter nyförvärven äger kåren 10 

st Optimistjollar, 7 st Tvåkronor, 2 st Fabola Campus 

6.3, en Albin Vega och 3 st motorbåtar. 

 

Båtupptagningen ägde rum i oktober då kårens 

medlemmar och föräldrar samlades för att ta upp 

båtarna och höstrusta vår scoutstuga Oskarsborg. 

 

Under våren rustades kårens Optimister och Tvåkronor 

av avdelningarna och vrakpatrullen plastade ihop inner- 

och ytterskrovet på Tvåkrona med nummer 194.  

 

Under kristihim-helgen fick Lina masthaveri under en 

segling utan för Lillsved. Som tur var kom ingen 

person till skada men Lina fick plastskador i fören och 

var tvungen att tas upp i Svinninge och lämnas in för 

plastning och riggreparation. 

 

Lina var reparerad till slutet av juni och var med på 

Örsö-lägret i augusti.   

 

  

/Jonas Ryberg 
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Ruckelpatrullen 
Den nybildade Ruckelpatrullen har ägnat 

verksamhetsåret åt att börja få ordning på våra hus, 

vår utrustning och oss själva. Vi drog igång starkt 

med inredning av vårt nybyggda uthus, Kalix, som 

har blivit ett strålande tillskott med fina hyllor och 

god ordning. Vi har också börjat med fixarlistor och 

styrt upp husfixardagar med kåren och på den senaste 

sjösättningsdagen blev många listpunkter utförda 

såsom renovering av farstukvisten, borttagning av 

takmossa, fönster målade, nytt grus mm.  Vi har 

också gjort upp en ”befattningsbeskrivning” för oss 

själva, börjat undersöka köksrenovering, börjat 

organisera förvaring samt utfört en hel del underhåll. 

Och naturligtvis har Ruckelpatrullen, genom Kerstins 

idoga arbete, håvat in pengar till kåren genom 

uthyrning av stugan. 

 

 

 

 

/Per, Dana, Kerstin, Thomas, Jonas, Ragnar, Fredrik 
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Spårarscoutavdelningen Småfåglarna  
Verksamheten för hösten 2014 inleddes med läger på Örsö. På lägret var vi 13 scouter och 

fyra ledare.   

 

Under hösten 2014 hade Småfåglarna 20 barn och 7 ledare. Terminens började med ett 

seglingsmöte för de scouter som gått på Småfåglarna föregående termin och som nu blivit 

andra-åringar. Veckan efter började terminen på riktigt med nya scouter och terminens tema 

var Småfåglarna i Ankeborg. Scouterna fick genomgå det vanliga programmet med knopar, 

följa spår, stormkök, samarbete, elda, tända fotogenlykta och mycket mer. I oktober var det 

övernattning scoutstugan och då hade vi även vår hemliga och spännande invigning av de nya 

spårarna. Ett besök på Tibblebadet gjorde vi också för att se om scouterna kunde klara 

simkravet på 200 meter. Terminens sista möte ägnades åt ”Farmor Ankas julstök”, då 

lussebullar bakades. 

 

 
Småfåglar i samarbetsövning 

 

 

Efter jullovet samlades vi igen och då var temat Småfåglarna i Mattisskogen. Vi började med 

matlagning på Trangiakök; glödhoppor och varm saft.  Sedan kom skridskor på 

Danderydsvallen. I samband med skridskoåkningen tränade vi isvett med isdubbar och 

livlinekastning. 
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Följande möten undersökte våra sinnen, och prövade hur det var att vara utan syn och hörsel. 

Det var inte helt lätt för scouterna. Vi kollade upp personliga mått och hur man kan använda 

dem. Att göra upp eld en blåsig dag stod också på schemat, samt att försöka plåstra om en 

bruten arm och eller en sårskada på sjukvårdsmötet. I april var scouterna även duktiga och 

sålde Majblommor. Som vanligt var vi med på Thinking Day och terminens bad med klädsim 

var på Tibblebadet. I samband med Roslagens Dag hade vi övernattning i tält utanför 

scoutstugan. På själva tävlingsdagen i Skavlöten deltog vi med tre patruller, varav den ena 

kom på 6:e plats. Scouterna verkade mycket nöjda med dagen och de roliga 

tävlingsmomenten där de bl.a. fick transportera vatten med tvättsvampar, knyta knopar och 

koka upp vatten i ett stormkök så snabbt det bara gick. Vi ledare var mycket stolta över våra 

spårare som samarbetade så bra och var glada och positiva hela dagen. 

 

I maj seglade vi vid scoutbryggan. Fyra seglingspass i Optimisterna skulle det vara men en av 

gångerna fick vi stanna på land för att det var för blåsigt. 

                                             

    

/Småfågelledarna genom Ragnar Sjögren 

   
 

 

 

 

Spårarscoutavdelningen Stormfåglarna   
Stormfåglarna bestod under hösten 2014 av 21 spårarscouter och 6 ledare. 

Under terminen hade vi 13 onsdagsmöten och en stugövernattning på Oskarsborg. 

 

Hösten inleddes med att våra 2:a åringar fick segla under tre september-möten. När de nya 

scouterna började flyttade vi till Oskarsborg. De nya scouterna fick omgående göra en sölja 

med sitt namn på medan de äldre scouterna stekte krabbelurer och bjöd på. Vi har också lärt 

oss använda fotogenlyktan, jobbat med knopar, gått reflexspår i skogen, patruller som löser 

problem, simövat på Mörbybadet och sjungit scoutsånger. På vår uppskattade 

stugövernattning gjorde vi bl.a. orientering och matlagning på stormkök. Sista mötet för 

terminen ägnades åt julpyssel. 

 

Under vårterminen 2015 har vi varit 21 spårarscouter och 6 ledare. 

Vi har haft 9 onsdagsmöten vid Oskarsborg och 6 onsdagar med segling.  

Vi har gjort hajkpåsar, övat på knopar, tränat på att göra upp eld, haft samarbetsövningar, 

testat simkunnigheten i Mörbybadet och varit med på Thinking Day. En av vårens 

höjdpunkter var hajken på Kaninholmen i början av juni. Dit seglade vi med optimisterna, 

tältade, badade, utforskade ön, lagade mat över öppen eld och hade spännande skattjakt. Efter 

denna härliga helg kände sig alla redo för sommarens Örsö-läger som 10 Stormfåglar med 2 

ledare anmält sig till.     

 

/Gabriella Castegren 
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Spårarscoutavdelningen Sjöfåglarna 

Sjöfåglarna bestod under hösten 2014 av 18 spårarscouter och 7 ledare. Under terminen hade 

vi 15 tisdagsmöten och en stugövernattning på Oskarsborg. Vi började med att segla fyra 

gånger med andraåringarna som därmed blev riktigt duktiga på att segla optimistjolle och bl 

annnat kunde segla Följa John efter en ledare som kryssade runt på Edsviken. De låg som ett 

pärlband efter ledarbåten. Tisdagsmötena när vi väl kom på land ägnades bl.a. åt att göra 

söljor och invigning av våra nya spårare. Vi har grillat pinnbröd och gjort popcorn, tränat på 

knopar, lagat mat både på stormkök och över öppen eld. Vi har även lärt oss att använda 

fotogenlyktor, läst sjökort, tränat på sjömärken och båtteori. Vi var i simhallen så att alla 

scouter kunde visa upp att man kan simma 200 meter. Sista mötet för terminen ägnades åt 

julpyssel och pepparkakor. Den 22-23 november övernattade vi i Oskarsborg där vi bl annat 

myste vid lägerelden 

Under vårterminen 2015 bestod avdelningen av 19 scouter och 7 ledaren som hade 11 

tisdagsmöten vid Oskarsborg och seglade 7 tisdagar. Vi har haft en kul daghajk med 

byggnation av hinderbanor och lagade korvstroganoff på stormkök. En av vårens höjdpunkter 

var vår hajk på Kaninholmen dit vi seglade med optimisterna, tältade, utforskade ön, lagade 

mat över öppen eld. Dessvärre var vädret både blåsigt och regnigt så seglingen blev både 

snabb och kort, men alla scouter och ledare höll humöret uppe. Under daghajken i slutet av 

mars lagade vi korv stroganoff på stormkök och byggde spännande hinderbanor med mängder 

av rep ute i skogen. På tisdagsmötena hann vi med att sy bestickpåse, sjukvårdsträning samt 

laga mat på stormkök. Fysisk aktivitet tränade vi genom att både åka pulka och skidor vid 

Enebybergs IP med korvgrillning vid lägerplatsen i slutet av milspåret. Några tappra scouter 

skidade hela elljusspåret på mycket snabb isskare. Surrning har vi tränat på genom att att både 

surra trefötter och bygga hinderbanor. Under orienteringsövningarna fick påskkärringarna 

(förlåt, scouterna) leta efter påskägg som var gömda i terrängen. Vi avslutade landpassen med 

en patrullfälttävlan samt walkie-talkie-orientering. De flest seglingspassen hade vi lagom 

vind, men ett pass fick vi utföra på landbacken då det blåste för mycket. Johan H 

demonstrerade hur man seglar optimistjolle i när det blåser 8-9 sekundmeter. En riktig 

höjdpunkt var ett av seglingsmötena då Sjöräddningen kom på besök med en av sina 

räddningsbåtar och för scouterna demonstrerade hur livräddning går till. Scouterna fick peta 

på (nästan) alla spakar och reglage på båten. 

 

/Anders Larsson 
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Upptäckarscoutavdelningen Sjöbusarna     
Hösten inleddes med seglingar och teori om båtens delar för de 25 scouterna i avdelningen 

Sjöbusarna. Förstaåringarna jobbade också för att få knivbeviset och andraåringarna för att få 

beviset för att man kan hantera yxa och såg. Med hjälp av bland annat kompassövningar och 

kartteckensmemory utvecklade scouterna därefter sin förmåga att orientera. 

 

Stughajken i november genomfördes tillsammans med de jämnåriga scouterna i avdelningen 

Råseglarna. Färden gick till Örnsbergs scoutkårs stuga Ådalen. Matlagning över öppen eld 

med egenhändigt surrade trefötter, spår, sjukvård, chiffer, hantverk och mycket annat stod på 

programmet. 

 

Två ”byggmöten” avrundade terminen. Vid det första planerade och ritade sjöbusarna vad de 

ville bygga med hjälp av slanor och rep. Vid det andra surrade och byggde de bland annat en 

bro, en stege och ett torn. Det var spännande att se att förberedelserna fungerade – resultaten 

blev så som man ville! 

 

Våren 2015 inledde sjöbusarna med samarbetsövningar. Scouterna jobbade patrullvis. En 

uppgift var att hitta mitten på ett långt rep – utan att kunna se något. En annan var att under 

tystnad ordna patrullens medlemmar efter längd, ålder, färg på kläder osv. Patrullerna byggde 

också så höga torn de kunde av enbart tidningar och tejp. Och med bindlar för ögonen gjorde 

varje patrull en knut av sina egna armar och löste upp den igen. 

När snön sedan föll tungt över Oskarsborg, åkte scouter och ledare till Husbybadet. Där 

förenades nytta med nöje i form av simövningar och äventyrsbad.  

 

I mars började sjöbusarna känna att våren var på väg. En stark längtan till havet fick 

avdelningen att lära sig båttermer, sjövett och navigation. Och i april var det sedan dags att 

vässa sablarna och träna för att vara med på sjöscoutdagen på Skeppsholmen. En kväll 

skickades alla sjöbusar ut i skogen runt Oskarsborg för att kasta livlina, knyta ett antal mer 

eller mindre svåra knopar och jobba med sjötermer.  

 

Sjöbusarna hade en hajk tillsammans med Råseglarna under våren med övernattning i 

vindskydd. Sedan deltog de i distriktstävlingen Roslagensdag. Sist, men inte minst, blev 

kårens tvåkronor vaxade på rekordtid. Terminen avslutades därefter med några fina 

seglingsmöten. 

 

/Sjöbuseledarna 
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Upptäckarscoutavdelningen Råseglarna      
 
Under året har vi som vanligt lärt oss att hantera kniv, yxa samt såg och övat på att göra upp 

eld och laga mat. Vi har också tränat på knopar, surrningar, splits och tagling samt tagit hand 

om och seglat kårens jollar. 

I november hade vi en stughajk tillsammans med Sjöbusarna i Ådalen. Där hade vi ett spår 

med lite olika stationer (knopar, sjukvård mm.), lärde oss att göra paracord söljor och hade en 

mångkamp. Höstterminen avslutades med luciadisco tillsammans med Sjöbusarna. 

I februari besökte vi Vasamuseet där vi lärde oss med om Vasaskeppet med hjälp av en 

skattjakt.   

Vi deltog även i sjöscoutdagen och hade en hajk där vi sov i vindskydd i anslutning till 

Roslagens Dag.   

/Hanna Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

Äventyrarscoutavdelningen Skeppen  
 
Vi började terminen med att välkomna de nya scouterna och den nya ledaren (Mattias) till 

avdelningen. Seglingsmötena gick fort med en omväxlande väderlek. 

Under höstterminens landmöten hade vi temat ”TV-program” där möten som Master Chef och 

arga snickaren ägde rum där barnen fick laga mat och surra. Ett möte om etik och moral där 

scouterna fick ställa upp en liten pjäs om vad som kan gå fel och vad man istället borde göra 

tyckte de var kul. Höstens höjdpunkt var hajken i Påta där scouterna spelade spel och väcktes 

mitt i natten på ett litet äventyr. 

 

Under vårterminen gjorde vi annat roligt som simning, ”bygga stad”, och Thinking day. På 

”bygga stad” mötet fick scouterna diskutera kring hur det kändes när saker som man gjort 

förstörs av andra och omkringliggande känslor. Vårens hajk var en vandringshajk där vi gick 

ca 2+mil första dagen till en mysig stuga i Bergshamra söder om Norrtälje. 

 

Vårterminen avslutades med mer segling och såklart Örsö-lägret som alla tyckte var superkul! 

 
/Mattias Neumann 
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Utmanarscouterna  Hafskappseglarna 
Hafskappseglarna har under året som gått haft det ganska bra. Det har seglats lite, pysslats lite 

och annat skoj. Här kommer det som varit bäst: 

 

Verksamhetsåret började med läger på Örsö vecka 32. Under lägervecka tog tre av våra 

scouter följebåtscerat. Under lägret var scouter på en seglings hajk utan ledare. 

 

I början av höstterminen del tog vi i Sjöscoutseglingar på Riddarfjärden med två stycken 

tvåkronor och en följebåt. 

 

Under hösten hade vi möten på onsdagar där 

vi bland annat var på lasertag. Vi hade också 

en mysövernattning på Oskarsborg med 

spelkväll.  

 

Under våren gick vi genom de saker som 

man måste kunna för att ta kårens märke för 

att få segla med kölbåtarna på natten med 3e 

års Hafskappseglarna och för 1a års 

Hafskappseglarna gick vi genom vad man 

behöver kunna för att ta kölbåtscert. Vi hade 

också en bakhajk när vi bakade all ficka bröd 

till Thinkingday. På Sjöscoutdagen var vi 

ansvariga för en kontroll där scouterna fick 

kasta Hansalina.   

 

Våren avslutades med en seglingshajk från 

fredag kväll till söndag med Nesessa. Där vi 

seglade natt mot lördag från Svinninge 

marina till Ostholmen utan för Möja. Vi kom 

fram kl. 02.00 på lördag morgon. Lördag 

eftermiddag och söndag blåste det 8 – 10 m/s 

och regnade så var tvungna att använda båda 

reven i storseglet. 

 

 Ett väldigt roligt år  

 

 

     /Jonas Ryberg 
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Resultaträkning 2015/2016  
 

  
Resultat 

14/15 
Budget 

14/15 
Resultat 

13/14 
Budget 

13/14 

     

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 125 718 125 000  121 480 110 000 

Försäljning majblommor och julartiklar 6 200 8 000 8 543 8 000 

Försäljning scoutkläder o märken 950 1 000 3 714 1 000 

Deltagaravgifter kårarrangemang 0 0 0 0 

Lägernetto 17 250 10 000 -13 253 -27 000 

Stughyror 16 250 15 000 13 450 15 000 

Båthyror 1 000 0 3 700 0 

Statliga bidrag (SSF) 8 060 12 000 12 060 12 000 

Kommunala bidrag 83 651 75 000 82 870 75 000 

Övriga bidrag och gåvor 6 054 0 1 150 0 

Vinst sålda båtar/motorer 0 0 23 750 23 000 

Ränteintäkter 1 074 1 000 2 225 4 000 

Summa intäkter 266 207 247 000 259 689 221 000 

     

     

KOSTNADER     

     

Verksamhet     

Kåraktiviteter -14 941 -15 000 -23 495 -15 000 

Materiel intendentur/förråd -484 -10 000 -28 339 -20 000 

Båtar, jollar och följebåt -49 799 -40 000 -26 436 -40 000 

Båtar, Gunilla -12 843 -18 000 -26 247 -18 000 

Båtar, Lova & Lina -8 295 -4 000 -4 544 -2 000 

Avdelningar -17 282 -15 000 -17 655 -15 000 

Inköp scoutkläder och märken -4 543 -10 000 -6 843 -10 000 

Distrikts- och förbundsarrangemang 0 -2 000 -666 0 

Utbildning -6 100 -5 000 -2 032 -5 000 

Övrigt, litteratur, ledarskjortor -5 645 -3 000 -3 771 -3 000 

Avskrivningar -89 739 -91 000 -49 643 -50 000 

 -209 671 -213 000 -189 671 -178 000 

Oskarsborg     

El o värme -21 900 -25 000 -18 848 -35 000 

Vatten, avlopp -7 740 -8 000 -6 975 -10 000 

Sophämtning, städning -1 436 -4 000 -3 966 -3 000 

Reparationer, stugfogde -37 642 -30 000 -9 371 -10 000 

 -68 718 -67 000 -39 160 -58 000 

Administration     

Styrelse, möten, ledartack mm -2 427 -2 000 -454 -3 000 

Kontorsmaterial, porto -180 -500 -722 -1 000 

Telefon, Internet, hemsida -2 091 -2 000 -2 010 -3 000 

Försäkringar -20 937 -17 000 -16 416 -15 000 

Medlemsavgifter -300 -500 -100 -1 000 

Bankkostnader, räntekostnader -957 0 -1 0 

 -26 892 -22 000 -19 703 -23 000 

Summa kostnader -305 281 -302 000 -248 534 -259 000 

     

RESULTAT -39 074 -55 000 11 155 -38 000 
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Balansräkning 2015-06-30 
 
    2015-06-30   2014-06-30 

     

TILLGÅNGAR     

Båtar och brygga  114 032  98 771 

Övriga fordringar  9 708  14 417 

Likvida medel  296 038  336 513 

Summa tillgångar  419 778  449 701 

     

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Skulder (upplupna kostnader)  -15 746  -9 095 

Förskottsbetalda lägeravgifter  -142 500  -140 000 

Balanserat resultat från tidigare år  -300 606  -289 451 

Årets resultat  -39 074  -11 155 

Summa skulder och eget kapital  -419 778  -449 701 

     

 

 

 

 
 

 


