Protokoll från forstå seglingstråffen 19/6
-hur vidareutvecklar vi scoutkårens nuvarande seglingsverksamhet?
Närvarande: Anders Lindholm, Fredrik Kronqvist, Gigi Marko, Greta Björling, Jacob Skogsborg, Johan
Jonasson, Jonas Dahlgren, Jonas Kistner, Laila Lindholm, Olof Backing, Peppe Frejd, Pia
Hammarstrand, Sandra Hammarstrand
Sjögruppen avser: Anders Lindholm, Jonas Kister, Bobby Lundqvist

Beslutat
-Våra nuvarande J17-båtar Östan och Västan har seglingsförbud
-Identifiera nya båtar med hjälp av t.ex Riksskepssrådets utredning och via kontakt med kår i
Roslagen som nyligen undersökt olika båtalternativ JONAS K
-Identifiera förslag på lämplig följebåt SJÖGRUPPEN
-Kolla upp skrotningskostnad på båtskrot i Haninge SJÖGRUPPEN
-Leta förslag på finansiering STYRELSEN
-Kolla upp möjlighet att bygga ramp nedanför scoutstugan STYRELSEN
-Kolla upp möjlighet att bygga brygga nedanför scoutstugan GRETA
-Korrläsa och trycka upp sedan tidigare framtagen Sjöcertifikatsbok PIA
-Kolla upp vilka märken som finns (certifikatssystem + Scouternas nationella märken) PIA
-Börja ta fram förslag på seglingsmöten som använder scoutmetoden JACOB + SANDRA
-Kontakta andra scoutkårer om att låna /hyra båtar under höstterminen ÅSA

Hur mkt sjöscoutkår skall Djursholms Scoutkår vara?
Vi var överens om följande:
-Vårt huvudsakliga syfte är att utveckla barn och ungdomar till att bli redo för livet
-En del av scoutmetoden är introducera barn för friluftsliv, att introducera barn för segling i syfte att
ta del av friluftsliv till sjöss är en god idé
-Ombord på en båt tränas scouterna i samarbete
-Scoutkåren skall inte bli en seglarskola

Jonas Dahlgren om seglingsverksamheten i Danderyds Sjöscoutkår
Båtar i Danderyds Sjöscoutkår
De har 6 st Två-kronor ( i syfte att åtminstone 5 skall vara seglingsdugliga).
De har även 10 st optimistjollar (ev ska en skänka bort). Dessutom har de en båt, Fonda Campus,
som upplevs som ”lugn och tråkig” för de barn som upplever segling som lite läskigt. Utöver dessa
båtar har de tre följebåtar. De har valt bort kölbåtar och trädetaljer på båtarna för att minska
mängden arbete.
Arbetsupplägg i Danderyds Sjöscoutkår
Varje avdelning har ett möte under vintern då de hjälper till med underhåll. Varje termin är det en
arbetsdag. Varje avdelning seglar ca 4 möten per termin. Under sommaren är båtarna med på
sommarlägret och sedan hyrs de ut till medlemmar i scoutkåren.
Seglingsupplägg i Danderyds Sjöscoutkår
Satsar på att snabbt få scouterna ut på sjön. Lite teoriprat på seglingsmötena för att hinna med så
mkt seglings som möjligt. Seglar ofta banor runt utlagda bojar för att utmana scouternas kunskaper.

Scoutledare i Danderyds Sjöscoutkår
Som scoutledare skall man vara godkänd av Danderyds scoutkårs kårstyrelse för att leda ett
seglingsmöte. För att hantera följebåtarna krävs ett följebåtscertifikat. För närvarande är alla
avdelningar inom Danderys Sjöscoutkår självförsörjande på seglingskunniga ledare. För att hålla i ett
seglingsmöte krävs minst 3 scoutledare med seglingskunskap.

Tankar om olika båttyper
-J17-båtarna är bra för helgsegling för utmanarscouter men inte så bra som scoutmötesbåt
-Två-krona är rank, man blir ofta blöt när man seglar, svår att gå ombord på
-Ej intressant med kanoter, ger ej samarbetesträning och inte bra paddlingsvatten nära scoutstugan
-Två båtar är för få

