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Medlemmar

Vid verksamhetsårets utgång bestod kåren av 205 (220) medlemmar.
2017 år siffror inom parentes.

Antalet avdelningar har under året varit fördelade på resp gren enl följande
Antalet scouter per 2018-12-31 

2 Spåraravdelningar (Spröten,Antennerna) 35 (44) 
( 2 - 3 årskurs)

2 Upptäckaravdelningar (Havsörnen,Albatrossen) 43 (37) 
( 4 -5 årskurs)

2 Äventyraravdelning (Rovfåglarna,Fullriggaren) 38 (51)  
( 6 - 8 årskurs)

1 utmanarlag (Invictus) 24 (15) 
( åk 9 - 18 år )

medlemmar var i åldern 7 -25 år 165 (173)
 över 26  40 (47)

Könsfördelningen

Män 113 st, 55%    (123 st 55%)
Kvinnor  92 st,  45%    (97 st 45 %)

  

Kårverksamhet

Kåren tappar en del mot 2017 med 15 medlemmar vid årsskiftet. Det som inte syns i siffrorna är att vi har 
haft betydligt fler barn i verksamhet under året då många har provat på eller varit med delar av året. 
Vi hade vid årskiftet en väntelista på ca 40 st varar en del är för unga för att börja nu men står tidigt i kön.

Årets utmanar och ledarhelger var mycket givande med både nya och gamla ledare i januari och på hösten 

Båtarna rustades som vanligt i under våren och det seglades främst  i Tullingesjön

Kårens spårare åkte på läger till Pettersberg en helg.

I augusti åkte många av kårens övriga scouter på läger tillsammans med Norra Botkyrka Sjöscouter till 
Kopparbo. Det blev en spännande vecka med eldningsförbud och mycket annat.

Vi har varit med på olika arrangemang under året, t.ex.  ting  mm.

I slutet av året är det som vanligt full fart med försäljning av olika slag och ugnen i köket får jobba på för att 
hinna grädda alla de pepparkakor som bakas i stugan sista veckan.
Granarna såldes med några få kvar. 

Stugan 

Under året har det gjorts en del mindre arbeten i stugan i huvudsak fortsatt arbete i hallen och köket.
En trivelgrupp har också börjat sitt arbete. Tyvärr har vi under året haft en del påhälsningar som har gjort att
styrelsen har fattat beslut om att montera upp en kamera i hallen.

En första kontakt har tagits med kommunen för att se vilka möjligheter som finns om en ev ny stuga på sikt.
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Avdelningsverksamhet

I stort sett alla våra möten har börjat utomhus med en kort samling och flagghissning. Detta för att samla 
ihop scouterna, göra närvarokontroll och informera dem om vad vi ska göra på kvällens möte. Vi brukar 
sedan leka en lek innan vi fortsätter mötet antingen utomhus eller inne i scoutstugan. Vid några tillfällen har 
vi haft möte uppe vid Brantbrink eller på Lida, med lämning och hämtning där. Vi avslutar våra möten med 
en kort samling där vi halar flaggan, sammanfattar kvällen och läser ett kapitel ur en bok. Boken har 
anknytning till temat för terminen. Sedan berättar vi något om nästa veckas möte och slutar med kårropet.

Våra möten brukar fokusera på något specifikt för varje möte, och ha ett övergripande tema hela terminen. 
Under vårterminen var temat Framtidsakademin med karaktärerna från julkalendern 2017: Asrin, Max, Lima 
och professor Styregard. Schemat hade varje vecka referenser till handlingen/temat för historien. Första 
mötet för året delade vi in barnen i patruller och genomförde några samarbetsövningar så att de fick lära 
känna varandra bättre. Resten av terminen hade vi sjukvård, eldmöte, matlagning på Trangia, knop- och 
surrmöte, chiffer, simning, pulkaåkning på Lida, skridskoåkning på Lida, orientering och naturligtvis segling. 
Fyra seglingsmöten hann vi med, mycket omtyckt av de flesta av scouterna. De som inte ville segla erbjöds 
aktiviteter på land. En hajk hade vi i april, en stughajk i Pålstorp i Tullinge/Huddinge med en övernattning. 
Vårterminens final var ett Spårarläger i juni vid Pettersberg tillsammans med den andra Spåraravdelningen 
Antennerna.

Höstterminen hade tema Vatten. Vi läste ett kapitel ur en omarbetad och lättläst version av En 
världsomsegling under havet vid avslutningen varje vecka, och aktiviteterna på schemat hade referenser till 
den. I början av hösten hade vi en del lära-känna-övningar för att de nya scouterna snabbt skulle komma in i
gänget. Vi hade ett eldningsmöte där vi hälsade de nya välkomna och grillade mashmallows. Vi hade 
pysselmöten där vi gjorde sölja och matpåsar. I Brantbrink gjorde vi reflexspår, skattjakt, naturspår och 
grillade pinnbröd. Vi lärde oss också kluriga chiffer ute i skogen. Under hösten genomförde vi en hajk vid 
Paradiset i Huddinge, där vi hade en mysig stughajk. 
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Våren 2018 var Anneli, Olof, Maria och Annika ledare, under hösten var Olof, Maria O, Annika, Fredrika, Maria
S, Johanna och Ellinor ledare/assistent. 

Vårschema 2018
20 januari i scoutstugan, vi börjar mötet utomhus, och efter en lek så går vi in. Chiffer, och prata om 
terminen som har varit och som den som just börjar. Ta med egen matsäck, vi ordnar fika! 
2 februari, fredag, efter middag, kl 18-20.30, Brantbrinks parkering, vid orienteringsstugan. En kväll med 
mörker… ta med egen ficklampa, men inte pannlampa. Vi ska gå ett reflex- och ljusspår i mörka skogen och 
fika. 
16-17 februari, fre kl 17- lör kl 11, hajk i scoutstugan! Taco-kväll och fredagsmys, lördag fm gör vi roliga 
saker. 
17 mars. Vi träffas kl 10 vid parkeringen till Stendalsbadet. Vi kommer promenera från parkeringen till 
Flottsbro där vi ska laga lunch, testa isdubbar, prata isvett och lite annat samt åka stjärtlapp. Vi fixar maten, 
men ta med egen dricka! Hämta scouterna kl 13 vid pulkabacken på Flottsbro.
24 mars, Vi börjar utomhus men sedan går vi in i stugan. Temat för mötet är matlagning och miljö, det är 
"Earth hour" denna dag så det känns som ett passande tema.

14 april, Kl. 10-15, lite längre möte än vanligt. Vi ger oss ut på vandring från Lida till det fasta vindskyddet 
vid Skogssjön! 
21 april, kl 10-15. Vi ger oss ut på cykeläventyr! Ta med egen matsäck och mycket att dricka. Start och slut 
vid Brantbrink.
Måndag 23 april, brouppgift, de som går i åk 3 och ska byta avdelning i höst kan hälsa på avdelningen 
Albatrossen denna kväll, kl 18:30-20.
Torsdag 26 april, brouppgift, de som går i åk 3 och ska byta avdelning i höst kan hälsa på avdelningen 
Havsörnen denna kväll, kl 18:30-20.
6 maj, Distriktets dag! Scouterna tävlade i klassiska scoutgrenar längs en promenadsträcka i 
Nynäshamnsområdet, en rolig dag!
20 maj, söndag, segla OP-jollar för de scouter som kan simma 200 m. Kl 9:30-11:30, jolleområdet vid 
Tullinge strand 30C. 
26 maj, möte. Mer information kommer!
3 juni, söndag, segla OP-jollar för de scouter som kan simma 200 m. Kl 9:30-11:30, jolleområdet vid Tullinge 
strand 30C. 
9 juni, kl 10-14, vi besöker en ö! Samling vid Stendalsbadets parkering. Ta med egen matsäck.

 Höstterminen 2018
1 september, lördag kl. 10-13.  Hej och Välkomna, första mötet på nya terminen. Ny kompisar som tillkommit
och några som gått vidare. Lära känna varandra och samarbetsövningar. Vi testade på att elda, tända ljus 
och små brasor. Vi grillade korv i Scoutstugan som ledarna 
fixade, Vi var utomhus hela mötet. 

15 september, kl 10-13. Samling vid Församlingshemmet på Adler Salvius väg. Därifrån kommer vi 
Utforskade vi en ravin och gjorde en tipsrunda.  Vi gick vidare till Maden där vi hade olika stationer med 
eldning, packning av ryggsäck och tillverkning av chokladbollar . Vi grillade också korv och hade lunch paus.

29 september, kl 10-14. Vi promenerade till Riksten från scoutstugan, och på vägen stannar vi då och 
då och gjorde knopar, täljde pilbågar, lekte och små eldar. 
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12-13 oktober, fredag, Hajk i scoutstugan. Det blir tacokväll, fredagsmys, och lägerbål. På kvällen gjorde vi 
även ljuspår. 

27 oktober, ca. 9:30-12:15 vi går på Teater! Tillsammans gick vi på vår en föreställning om  Pelle 
Svanslös där vår ledarassistent Ellinor spelade en av rollerna. Vi tog oss tillbaka till Tullinge station med  
kommunala medel. 

10 november. Baka kaka, koka soppa på en spik! Matlagning med tre olika övningar, bakning över öppen eld,
trangia matlagning samt Kladdkakebakning

23 november fredag, 18:00-20:00-”kvällsmöte”. Vi upplever mörkret och tystnaden. Ljusspår med lyktor och 
reflexion. Koka vatten på trangiakör till choklad och macka.  

8 december. Vi pysslar inomhus i scoutstugan! Flera stationer med pyssel, tomtar, granar och julkort.  
Terminsavslutning och märkesutdelning.

Under vårterminen 2018 har vi haft 20 scouter på avdelningen uppdelade i tre patruller. Scouterna har fått 
laga mat på triangiakök de har även lagat mat över öppen eld. Vi har  tränat på sjukvård, knopar, surrningar,
simning, orientering, Vandring till Lida med tema allemansrätten. Tränat på att göra upp eld, vi har haft hajk 
vid  Paradiset och i Scoutstugan. Scouterna har även sålt blomgrupper och almanackor kalendrar och ljus till 
julen. På vår terminen hade vi bro uppgift för de scouter som skulle börja på upptäckarna och vi hade två 
scouter som var och hälsade på äventyrarna. I maj månad började Albatrossen att segla kårens optimistjollar.
Scouterna har klarat av en del uppgifter och får märken för det under våren. Under sommarlovet har kåren 
Scoutläger på Kopparbo som några scouter från Albatrossen är med på.
Vi började Höstterminen med segling med andraårs upptäckarna innan de började på Äventyrarna. Vi fick 14 
scouter från Spårarna. Vi har varit 5 ledare och 1 ledarassistent under 2018

Vid datorn Yvonne ledare på Albatrossen

Under året har vi haft verksamhet bestående av
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1. baserat på målspår och scoutmetoden
2. Möten på torsdagar
3. Hajker och läger
4. Demokratimöte
5. Tältat inomhus
6. Badat i sjö
7. Barnen har planerat och genomfört egna kontroller under hajk
8. Hantera eld, kniv, yxa och såg på ett säkert sätt
9. Matlagning och bakning på stormkök
10. Badvett och kontroll av simkunskaper i badhus
11. Orientering med karta
12. Segling
13. Sjukvård (LABC)
14. Tränat på användbara knopar
15. Pyssel (Ljuslyktor, äggstronauten, barkbåt m.m.)
16. Chiffer
17. Tävlingar (tillsammans med föräldrarna på avslutningen)
18. Samtal om relationer (Våga säja ifrån, Stå för sina handlingar, Ensamhet)
19. Reflektioner
20. Tårtrace
21. Föräldramöte, varefter föräldrarna fick bedöma barnens tårtor med avseende på fantasi, 

utseende, kvalitet och smak.
22. Besök av kårens roverlag, för pyssel. Vi tillverkade tvålar, julpyssel och makramé (armband 

och nyckelringar), för försäljning på kårens julbasar.
23. Sjukvård i naturen (Sårvård, mitella, bygga bår)

 

Under dom två gångna terminerna (HT,VT 2018) har vi på avdelningen Rovfåglarna bedrivit våran 
verksamhet varje onsdags kväll mellan kl 19.00 – 21.00. 

Under våran veckoverksamhet har vi blad annat avhandlat ämnen som sjukvård, matlagning, Karta och 
kompas och demokrati.  Förutom våran veckoverksamhet så har vi även arrangerat hajker. 

Förutom den vanliga scoutverksamheten som har bedrivits i scoutstugan och i Tullinge trakten så har vi även 
deltagit på kårens kårläger i kopparbo 2018. 

Förutom allt detta så har vi även hjälp och drivit kårens årliga julgransförsäljningen. 

/ Mats Olsson – Rovfåglarna - 21/2-19 
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Året 2018 började med att vi under vårterminen genomförde avdelningsmöten där vi har Åkt pulka, deltagit i 
Eld och Is på Lida, lagat mat, lärt oss knopar då vi skapade en hinderbana som scouterna skulle ta sig 
igenom. Vi har även haft hantverksmöte med paracord, orientering i skogen mm.

Vi genomförde även 2 hajker, en i scoutstugan då vi lagade mat och en i början av juni då vi spenderade 
lördagen nere vid sjön där vi seglade OP-jollar, paddlade kajak och badade. Sedan övernattade vi i stugan. 

I augusti var vi 17 barn och 3 ledare från fullriggaren som åkte på sommarläger till Kopparbo med kåren. 
Kåren samåkte med Norra Botkyrka scoutkår som hade med sig 8 äventyrare. Under lägret badade vi, 
paddlade kanot, klättrade klättervägg, gick trapperspår och utmanade oss på Jakob stege. 

Till höstterminen skickade vi 8 scouter vidare till utmanarna och tog emot 2 nya från Albatrossen.
Under hösten har vi genomfört avdelningsmöte då vi haft medllan 3 och 15 barn närvarande. Vi har täljt 
skedar, lärt oss sjukvård, lagat mat, städat stugan, bakat muffins, haft ljusspårsmöte, deckarmöte och stöpt 
ljus till Roverlagets Julbasar. Vi har även denna termin anordnat en hajk med Halloweentema då vi var 4 
scouter och 3 ledare som vandrade från Lida upp till kårens fasta vindskydd vid Stora skogssjön. Där fixade vi
ved med slö såg och yxa för att sedan laga mat över öppen eld, göra Halloweenljuslyktor av utgröpta 
apelsinskal och lyssnade på spökhistorier. Äventyrscouterna har även december deltagit i kårens 
julgransförsäljning.

Höstterminen avslutade vi med att ha den traditionella tårtraces!

Under vårterminen så har Invictus Gruppen:

konverserat kring existens

lagat mat ur perspektivet: vad som är nyttigt/icke nyttigt

haft rollspel med inriktning världspolitik. Inventerat båtmaterial

pysslat

Inviktus gruppen har både stora hajker och mindre övernattningar

Det har varit möten med inriktning lekar samt experiment

Vi har bakat på ett möte

Vid tre separata tillfällen har invictus gruppen städat scoutstugan

Pratat med 03 som skulle gå upp till gruppen på HT18

Mellan vårterminen och höstterminen så var Invictus på sommarläger på Kopparbo

HT18

Under höstterminen då 03 gick upp och 00 99 klev vidare till Rover

Har invictus gruppen lärt sig om sjöfarts navigering bla uttagande av position

Varit på ting samt lagat vindskydden i närheten av lida

Haft gåt möte som kunde gått bättre

03 fick vara med om sitt första trygga möten och de äldre fick repetera
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Haft sjukvårdsmöte

pysslat och fixat muggar till 03

Eldat och träffat scouter från norra botkyrka

Yterliggare experiment

Varit och badat på Eriksdalsbadet

Haft rollspel med inriktning världen.

Bakning har också förekommit.

ROVER
Under hösten engagerade sig några av medlemmarna i att planera en julbasar som skulle hållas i december. 
Som förberedelse höll vi exempelvis i möten på andra avdelningar då de tillverkade saker som kunde säljas 
på basaren. Vi hade också ett möte då vi bakade julbakverk som också kunde säljas. Terminen avslutades 
med basaren, som blev trevlig och allmänt lyckad. 
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Sjö
Jolleområdet 2018

De båda Upptäckarscoutavdelningarna (åk 4-5, två avdelningar, en har scoutmöten på måndagar och en på 
torsdagar) seglade OP-jolle under hela maj månad, och något möte i juni. Det var många roliga scoutmöten 
vid sjön, med härlig segling och rodd med ekan! Det varma vädret gjorde att även vattnet var ovanligt varmt, 
vilket gav möjlighet till flera seglingsmöten som slutade med bad! Scouterna får då också testa på att simma 
med simväst och eller flytväst, en viktig erfarenhet. 

Spårarscouterna (åk 2-3) på avdelningen Antennerna hade två söndagsmöten där de scouter som ville (och 
kunde simma 200 m) testade på att segla. Det var två jättefina och roliga söndagar! Den andra 
spåraravdelningen Spröten hade några av sina sista terminsmöten vid sjön och då med bland annat 
jollesegling på programmet. Avdelningen Antennerna avslutade terminen med att ro från Stendalsbadet till ön 
i Tullingesjön, ett roligt äventyr.

Scoutkåren brukar hålla i seglarskola för barn och ungdomar under två veckor på sommaren, vecka 25 (4 
dagar) och 26 (5 dagar). I år arrangerade scoutkåren tillsammans med Tullinge Kanotföreningen en Sjöskola, 
ett mycket uppskattat samarbete både för de ungdomar som höll i skolan och för deltagarna. Det blev en 
sjöskola med segling med OP-jollar och en Segeljulle, paddling, bad, lekar och lite teori. Fösta veckan bjöd på
lite tufft väder, men det var två lyckade veckor! Detta är också ett sätt för scoutkårens lite äldre ungdomar att 
få en kul sysselsättning på sommaren och ett utmärkt tillfälle att träna sina ledaregenskaper. Stor tack till alla 
ledarna! 
I slutet på augusti – början på september hade upptäckarscouterna på Albatrossen några scoutmöten vid 
sjön. Vid dessa möten var även de scouter som ska sluta på avdelningen och gå vidare som Äventyrare 
inbjudna. 

Scoutkåren fick under året en 2-krona, en lite större segeljolle. Den kom från Vässarö och bör bli en bra jolle 
att fortsätta med när OP-jollen är lite för liten. Tyvärr visade det sig att den läcker pga skador i plasten, men vi
hoppas att den kommer vara lagad till nästa säsong.

Efter höstens seglingar var det så dags att börja plocka undan jollarna inför vintern, det blir tidigt mörkt och 
svårt/omöjligt att segla på kvällarna. Både jollar, riggar, simvästar samt flytvästar vinterförvas i containern på 
området. Flytbryggan dras upp på gräset för att torka inför nästa säsong.

Vi har som vanligt klippt vass, gräs och slyat av på området. 
  
Scouthälsningar / Annika Larsson
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Ekonomi

Kårens ekonomi är god tack vare de olika aktiviteter som vi gör för att få in pengar. 
. 
Detaljerna framgår av Balans och Resultaträkningen. 

Tack
Vi kan lägga ett mycket bra år bakom oss med mycket aktiviteter och barn som står i kö för att börja hos oss 
vilket känns mycket bra och borgar för en bra tillväxt.

Vi har haft många nya ledare som började under hösten vilket är en förutsättning för att vi skall kunna 
fostsätta med allt det vi gör. 

Vi vill framföra vårt varma tack till de som gör det möjligt för oss att bedriva scouting i Tullinge

Dessutom ett stort tack till alla ledare, assistenter, funktionärer som ger så mycket av er tid och energi för 
scouting.

Ett extra tack till er föräldrar som låter oss ge era barn chansen att uppleva scouting samt också hjälper oss 
när vi behöver det. 

Tullinge  2019-03-25

Bo Sjöberg Erica Persson Magnus Heimvik
Ordförande Vice Ordf Sekr

Birger Bruce Johanna Granholm Fredrika Granholm
Kassör Ledamot Ledamot
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