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Vice kårchefen har ordet 

 

Hej! 

 

Dagarna börjar bli varma och soliga och fastän solskenet ännu verkar 
varvas med en och annan snöskur, så har vi ledare börjat blicka fram mot 
sommaren! 

Som vanligt kommer vi att påbörja sommaren med segelsäsongsöppning 
i maj, vilket ju också betyder att innemötena tar slut då och vi förflyttar oss 
ut på båtarna. I juni kommer vi att ordna var sin seglats för vargungar, 
äventyrs- och spejarscouter, medan det i början av juli blir dags för 
långfärdsseglats för explorerscouter och ledare. Och är detta inte ännu 
tillräckligt med segling så ordnas det ju dessutom Navigatorseglatser för 
alla spejarscouter och äldre! 

En händelserik sommar kommer det minsann att bli, men det var inte allt 
ännu! Den sista dagen i juli går ju nämligen ännu startskottet för 
sommarlägret där alla åldersgrupper från tre stycken kårer samlas ute på 
Stora Bredskär, nämligen MONOPOL: Bredskär Edition. Det kommer att 
bli oförglömligt! 

 
Med dessa ord önskar jag er en vacker fortsättning på våren! 

 
Julius von Martens 
Redaktör och vice kårchef för verksamhet  
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www.vikingarna.fi/kontakt 

Vikingarnas organisation 2017 

VARGUNGAR 
HELSINGFORS-AKELA Julius von Martens (044-2929327) 

ESBO-AKELA  Frederik Gamst Nielsen (044-3641148) 

ÄVENTYRSCOUTER 
KAPTEN  Jacob Sandell (044-2719223) 

SPEJAR- & EXPLORERSCOUTER 
KONTAKTPERSON Julius von Martens (044-2929327) 

 

KÅRKVARTERET 
KÅRCHEF  Sebastian Nastamo (050-3653930) 

VICE KÅRCHEF (VERKSAMHET) Julius von Martens (044-2929327) 

VICE KÅRCHEF (EKON & ADM) Niklas Kumpulainen (045-6304322) 

SEKRETERARE Janina Sved (040-5404428) 

EKONOM  Henri Mustakallio (045-1110304) 

BÅTSMAN  Patrik Eriksson (040-5731832) 

MATERIALFÖRVALTARE Axel Mesterton (040-0888220) 

LEDAMOT  Freddy Wikholm (044-3062695) 

LEDAMOT  Max Hermansson (040-4149067) 

 

Kårens ledare går även att kontakta per e-post: 
fornamn.efternamn@vikingarna.fi  
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Vikingarnas sommarkalender 

MAJ 
18.5 Segelsäsongsöppning på NJK Björkholmen 

JUNI 
17–18.6 Seglats för vargungar 

19–21.6 Seglats för äventyrsscouter 

26–30.6 Seglats för spejarscouter 

JULI 
1.7–21.7 Långfärdsseglats 

31.7–6.8 Sommarlägret MONOPOL: Bredskär Edition 

AUGUSTI 
16.8 Höstmönstring på NJK Björkholmen 

v.33–34 Kvällsseglatserna börjar 

  

Info gällande evenemang och händelser kan ändras och meddelas 
då per e-post till alla deltagare.  

Se därför vid anmälning till att kåren har er e-postadress. 
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Segelsäsongsöppning (18	  maj) 

Torsdagen den 18 maj kl. 17:30 ordnar Vikingarna och 
Vikingaflickorna tillsammans ett jippo för hela familjen på NJK 
Björkholmen.  

På segelsäsongsöppningen kan man 

v   Lekfullt tävla i knopar, praktikbanor, dragkamp med mera 

v   Bekanta sig med Vikingarnas scouter, ledare och båtar 

v   Få svar på alla tänkbara frågor 

v   Gå med i kåren eller garantiföreningen 

Vikingarnas Garantiförening och Vikingagillet bjuder på mat och dryck! 
Segelsäsongsöppningen är för alla åldrar - småsyskon till mor- och 
farföräldrar - så ta med din kompis och inled segelsäsongen med oss! 

 

 

 

 

  

Tillbakablick på S/y Gjallarhorns dop förra 
segelsäsongsöppningen. 
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Seglingssäsongens seglatser 

VARGUNGESEGLATS (17	  –	  18	  JUNI) 
Med både start och slut på NJK seglar vi i Helsingfors skärgård, med 
övernattning i någon lämplig hamn. 

Det finns ett begränsat antal platser på båten, men vi försöker självklart 
få alla intresserade att rymmas med. 
 

 Avfärd: 17.6 (lördag) från NJK Björkholmen 

 Ankomst: 18.6 (söndag) till NJK Björkholmen 

 Utrustning: varma vattentåliga kläder, byteskläder, sovsäck,   
  hygienartiklar, simbyxor och handduk 

 Pris: 40 euro 

 Anmälning:  senast 31.5 via  http://www.vikingarna.fi/sommarprogram 

 

ÄVENTYRSSCOUTSEGLATS (19	  –	  21	  JUNI)	  
Måndagen den 19.6 drar äventyrsscouterna ut på seglats från NJK. Med 
två övernattningar kommer seglatsen att bära västerut, med avslutning i 
Ekenäs. 
 

 Avfärd: 19.6 (måndag) från NJK Björkholmen 

 Ankomst: 21.6 (onsdag) till Ekenäs gästhamn 

 Utrustning: Varma vattentåliga kläder, byteskläder, sovsäck,   
  hygienartiklar, simbyxor och handduk 

 Pris:  60 euro 

 Anmälning: senast 31.5 via  http://www.vikingarna.fi/sommarprogram   
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SPEJARSCOUTSEGLATS (26	  –	  30	  JUNI) 
För spejarscouterna ordnas i sommar en flerdygnsseglats längs kusten 
där deltagarna har en chans att utveckla sina seglingsfärdigheter. Här får 
scouterna segla och sköta båten själva, under handledning av duktiga 
och kunniga skeppare. 
 

 Avfärd: 26.6 (måndag) från Ekenäs 

 Ankomst: 30.6 (fredag) till Hangö 

 Utrustning: Varma vattentåliga kläder, byteskläder, sovsäck,   
  hygienartiklar, simbyxor och handduk 

 Pris: 100 euro 

 Anmälning: senast 31.5 via http://www.vikingarna.fi/sommarprogram 

 

LÅNGFÄRDSSEGLATS (1.7	  –	  21.7) 
Den här seglatsen är riktad till explorerscouter och ledare. På vår nya 
fina Heimdal ryms många med, så kom med och planera den roligaste 
rutten och det roligaste programmet! 

Specifikare rutt, program och mat planeras av deltagarna själva och 
därmed preciseras priset senare. 
 

 Avfärd: den 1 juli från Hangö 

 Ankomst: den 21 juli till NJK Björkholmen 

 Utrustning: Varma vattentåliga kläder, byteskläder, sovsäck,   
  hygienartiklar, simbyxor och handduk 

 Pris:  Avgiften baserar sig på kostnaderna och klarnar senare 

 Anmälning: till Patrik Eriksson 
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Denna sommar kommer vi igen att åka tillbaka ut till det historiska Stora 
Bredskär för att tillsammans med Sjöscoutkårerna Vikingaflickorna och 
Porkala uppleva en till oförglömlig lägervecka! Lägret börjar måndagen 
den sista juli och fulländas söndagen den 6 augusti. För vargungarna 
pågår lägret fram till besöksdagen på onsdag. 

Under lägret där Bredskärsvaluta är allt handlar det långt om 
förhandlingskunskaper och slit. Men minst lika mycket om att ha det 
roligt med alla gamla och nya ansikten! Detta blir Monopol på större och 
äventyrligare skala än någon skådat, kom med! 

 
NÄR OCH VAR? 

v   31.7 – 6.8 (vargungar: 31.7 – 2.8) 
v   På Stora Bredskär söder om Hirsala i Porkala Skärgård 

PRIS: 
Lägret kostar 55 € för vargungar och 100 € för äventrys- spejar- och 
explorerscouter. 

 
Sista anmälningsdag är 31.5. 

Läs mer och anmäl på www.vikingarna.fi/2017/sommarlager/   
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Navigatorseglatser 

Är du landkrabba eller sjöbjörn? Sjöscout eller landscout? På 
skolningskeppet s/y Navigator spelar det ingen roll, seglatserna är till för 
alla i åldern spejarscout eller äldre!  

Ombord på Navigator får du hissa segel, laga mat ombord, stå vid 
rodret på en 50 fotare, navigera, segla, sola, träffa nya ansikten och 
besöka häftiga kuststäder!  
 

Anmäl dig möjligast fort via scout.fi/handelser eller Julius von Martens 
för att säkra en plats ombord på s/y Navigator! DL är den 15.4. 

 

SKÄRGÅRDSSEGLATS I (18–21.6) 
v   Spejarscouter och äldre 
v   Helsingfors – Hangö 

OFFSHORESEGLATS I (22.6–1.7) 
v   Explorerscouter och äldre 
v   Hangö – Halmstad 

OFFSHORESEGLATS II (1–15.7) 
v   Explorerscouter och äldre 
v   Halmstad – Kotka (Tall Ships Race) 

SKÄRGÅRDSSEGLATS II (15–21.7) 
v   Spejarscouter och äldre 
v   Kotka – Åbo (Tall Ships Race) 

NYBÖRJARSEGLATS (11–13.8) 
v   För ledare med begränsad erfarenhet 
v   Helsingfors - Helsingfors  
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Helsingfors Svenska Scouter r.f. 

Även kallad HeSS är en förening där vikingarna och de övriga 
Helsingforskårerna är medlemmar. HeSS understöder och ordnar 
evenemang för sina medlemskårer. 

DAGSLÄGRENA FLOCK-17 
o   Två stycken läger 

•   Första lägret 5–9 juni 

•   Andra lägret 12–16 juni 

o   Riktat till barn i åldern 8–11 år 

o   Lägren har olika program 

o   Ordnas på Drumsö var dag kl. 9-16 

o   Man behöver inte vara scout för att delta! 

 

Läs mer på www.hess.fi eller kontakta eva.bjorkestam@hess.fi  
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Nyländska Jaktklubben 

 
JUNIORSEGLINGSSKOLAN 

De första veckorna av sommarlovet ordnar även NJK sina seglingsskolor.  

Seglingsskolorna är för både nybörjare och längre hunna seglare, på 
dem kan man delta oberoende nivå eller tidigare seglingserfarenhet. 
Under skolorna erbjuder NJK nybörjarna möjligheten att få bekanta sig 
med havet och lära sig segla. Åt fortsättarna ger de handledning för att 
förbättra barnens kunskaper om havet och segling. 

 
Seglingskolorna är för barn i åldern 7-14 år. Simkunskap är ett krav. 

 
 

Läs mer på www.njk.fi/traning/seglingsskola/  
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