
 1 

 

  

SOMMARPROGRAM 2018 

Vikingen 



VIKINGEN: Sommarprogram 2018 

 2 

Vice kårchefen har ordet 

Hej scout och förälder! 

Ännu står snön i stora drivor utanför husen och snöbollarna flyger 
vilt i parkerna medan en del nöjer sig med att åka pulka. Fastän 
vintern är vacker och rolig börjar vi så småningom drömma om 
sommartider och värme. Seglingens längtan är stor och om 
endast några månader kan man igen sätta sig i sittbrunnen och 
styra ut till havs med vinden i ansiktet. 

Precis som tidigare år kommer vi att sparka igång sommaren med 
segelsäsongsöppning i maj, vilket då också betyder att 
innemötena tar slut och vi tar segelbåtarna ut till havs. I juni 
kommer vi att ordna skilda seglatser för vargungar, 
äventyrsscouter och spejarscouter. I början av juli blir det dags för 
långfärdsseglats som detta år går ända till Oslo! Den ordnas för 
äldre spejarscouter, explorerscouter och ledare. Förutom dessa 
seglatser ordnar FiSSc seglatser av olika svårighetsgrad på 
Navigator för spejarscouter och äldre. 

När sommarlovet börjar lida mot sitt slut ordnas ännu 
storsommarläger på Stora Bredskär tillsammans med 
Vikingaflickorna, Sailors och Seaboys! Sommaren är fullspäckad 
med roligt program och jag hoppas ni alla är lika förväntansfulla 
som jag! 

 

Med dessa ord önskar jag er en trevlig fortsättning i pulkabacken och på 
vårvintern! 

 

Janina Sved 
Vice kårchef för verksamhet 
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www.vikingarna.fi/kontakt 

Vikingarnas organisation 2018 

VARGUNGAR 
AKELA  Julius von Martens (044-2929327) 

ÄVENTYRSCOUTER 
KAPTEN  Emma Liljeroth (040-8226722) 

SPEJAR- & EXPLORERSCOUTER 
LOTS  Benjamin Ahlfors (044-5921110) 

 

KÅRKVARTERET 
KÅRCHEF  Sebastian Nastamo (050-3653930) 

VICE KÅRCHEF (VERKSAMHET) Janina Sved (040-5404428) 

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

SEKRETERARE Rasmus Kylander (040-5396657) 

EKONOM  Max Hermansson (040-4149067) 

BÅTSMAN  Patrik Eriksson (040-5731832) 

MATERIALFÖRVALTARE Benjamin Ahlfors (044-5921110) 

LEDAMOT  Freddy Wikholm (044-3062695) 

LEDAMOT  Julius von Martens (044-2929327) 

 

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

MAJ 
17.5 Segelsäsongsöppning på NJK Björkholmen 

JUNI 
4 - 5.6 Seglats för vargungar 

6 - 7.6 Seglats för äventyrsscouter 

19 - 21.6 Seglats för spejarscouter 

JULI 
25.6 - 22.7 Långfärdsseglats 

28.7 - 3.8 Sommarlägret Kon-Tiki Stora Bredskär 2018 

AUGUSTI 
23.8 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 rätt e-postadress. 
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Segelsäsongsöppning (17 maj) 

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

På segelsäsongsöppningen kan man bl.a. 

v Lekfullt tävla i knopar, praktikbanor och dragkamp 

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! 
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Seglingssäsongens seglatser 

VARGUNGESEGLATS (4 – 5 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: 4.6 (måndag) från NJK Björkholmen 

 Ankomst: 5.6 (tisdag) till NJK Björkholmen 

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

 Pris: 40 euro 

 Anmälning:  senast 7.5 via kuksa/vargungeseglats 
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ÄVENTYRSSCOUTSEGLATS (6 – 7 JUNI) 

Onsdagen den 6.6 drar äventyrsscouterna ut på seglats. Med både start 
och slut på NJK seglar vi i huvudstadsregionens 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: 6.6 (onsdag) från NJK Björkholmen 

 Ankomst: 7.6 (torsdag) till NJK Björkholmen 

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

 Pris:  40 euro 

 Anmälning: senast 7.5 via  kuksa/aventyrsscoutseglats 

 

SPEJARSCOUTSEGLATS (19 – 21 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: 19.6 (tisdag) från NJK Björkholmen 

 Ankomst: 21.6 (torsdag) till Ekenäs gästhamn 

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

 Pris: 60 euro 

 Anmälning: senast 7.5 via kuksa/spejarscoutseglats 
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LÅNGFÄRDSSEGLATS: OSLO 2018 (25.6 – 22.7) 

Årets långfärdsseglats kommer att bli något alldeles extra, den varar i 
ungefär en månad och kommer gå hela vägen till Oslo. Långfärden 
ordnas huvudsakligen för explorer- och roverscouter och är en mer 
utmanande seglats. Seglatsen går i tre etapper och man kan delta i den 
man känner är passlig för egen erfarenhet. De som är födda 2004 och 
äldre får delta i den första och sista etappen, för att delta i den andra 
etappen måste man vara född 2002 eller tidigare. 

 

 Avfärd och  

 ankomst: Etapp 1: Hangö – Köpenhamn (25.6.-1.7.) 

  Etapp 2: Köpenhamn – Oslo – Köpenhamn (2.-14.7.) 

  Etapp 3: Köpenhamn – Helsingfors (15.-22.7.) 

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

 Pris:  Etapp 1: 90 euro 

  Etapp 2: 240 euro 

  Etapp 3: 90 euro 

 Anmälning: anmäl förhandsintresse senast 28.2 så kan vi slå fast vilken 
etapp du/ditt barn ryms med på via intresseanmälan 
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Denna sommar kommer vi igen att åka tillbaka ut till det historiska Stora 
Bredskär för att tillsammans med Sjöscoutkårerna Vikingaflickorna, 
Seaboys och Sailors uppleva en till oförglömlig lägervecka! Lägret börjar 
den 28 juli och tar slut den 3 augusti. För vargungarna är lägret lite 
kortare och slutar den 29 juli. 

Denna sommar är lägret inspirerat av flotten Kon-Tiki som seglades från 
Peru till Polynesien. Lägret utlovar segling, lägerliv, tältande och äventyr 
men handlar minst lika mycket om att ha det roligt med alla gamla och 
nya ansikten! Kom med på ett av sommarens största äventyr! 

 
NÄR OCH VAR? 

v 28.7 – 3.8 (vargungar: 28.7 – 29.7) 
v På Stora Bredskär söder om Hirsala i Porkala Skärgård 

 
Sista anmälningsdag är 7.5. 

Läs mer på vår hemsida och anmäl er!  
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Navigatorseglatser 2018 

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 , där får du även mer 
information om seglatserna, eller Janina Sved för att säkra en plats 

ombord på s/y Navigator! DL är den 15.4. 
 

 

S/Y Navigator vid Skatudden 
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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/seglingslager2018/ 
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