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Y TTERLIGARE ETT BRA ÅR FÖR
S K E P P S HOL M SGÅ R DE N
Verksamhetsåret 2016 var ett mycket bra år för Skeppsholmsgården, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Det är tillfredställande att konstatera att vi för tredje året i rad kunnat öka vårt programutbud och kulturprogram. Vi kan nu se resultaten av den nyanställning Skeppsholmsgården gjorde hösten 2015 av en projektledare för seglings- och kursverksamheten. Under
2016 har vi arrangerat fler kurstillfällen och seglingar samt att vi har ett större kursutbud
än tidigare år.
Det är roligt att vi under året lyckats öppnat ett café i ”Badhuspaviljongen”. Cafét drivs
helt och hållet av volontärer. Tanken är att erbjuda en mysig mötesplats för både förbipasserande och kursdeltagare samtidigt som vi har låga priser. Vidare har Badhuspaviljongen
varit en bra lokal för möten och kurser när vi inte haft fiket öppet.
Från de utvärderingar vi gjort av säsongens seglingar kan vi utläsa att deltagarna tyckt att
det varit väldigt kul att segla ombord på våra skutor. Dock kräver fartygen ständigt underhåll, under året har Shamrock fått en ny mesanmast och så har vi haft henne på slip för
att besiktiga och underhålla skrovet. Lova har fått tre nya försegel och en kartplotter.
Vidare har vi förankrat om Lovas ponton med nya kättingar och bojstenar – nu slipper vi
äntligen vara oroliga när det blåser på Skeppsholmen!
Under 2016 ställdes vårt samhälle inför stora utmaningar med anledning av alla flyktingar
som kommit till Sverige. Vi på Skeppsholmsgården insåg att vi som hemgård och mötesplats kan bidra med många bra aktiviteter. Eftersom vi har ett befintligt nätverk av ungdomar så var det ett enkelt beslut att även starta flera projekt som går ut på att integrera ensamkommande flyktingungdomar med ”våra” ungdomar. Några exempel på de projekt
vi genomfört under året är dagkollo, hantverksprojekt och julfirande. Dessa projekt har
varit mycket lyckade och ungdomarna har uttryckt att de ”älskar Skeppsholmsgården”.
Givetvis kommer vi fortsätta vårt arbete och ambitionen är att vi under 2017 ska nå ut till
ännu fler!

Kristoffer Strandfeldt
Verksamhetschef / Föreståndare
Skeppsholmsgården

SNABBFAKTA
SKEPPSHOLMSGÅRDEN
2016 jämfört med 2015
·
·

·

55 % ökning av kursdeltagare.
20 % ökning av antalet
seglingsdagar med Shamrock.
10 % ökning av omsättning.
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Ö P P NA

V E R K S AM HE T E N

På tisdagskvällar samlas seglare, föräldrar,
nyfikna och andra volontärer i Årboden för
en gemensam soppmiddag. Därefter hjälps
alla åt med de arbeten som behövs på fartyg, i verkstäder och byggnader. Kvällen
rundas oftast av med fika i Årboden och/
eller pingis på segelloftet.
VERKSAMHETSRESULTAT
2016 (2015)
·

·

Under 2016 hade vi öppen
verksamhet under 39 (36)
tisdagskvällar.
Totalt hade vi 588 (649)
deltagare på den öppna
verksamheten.

Det finns en lång tradition i den öppna
verksamheten att mötas som likar och dela
med sig av sin livserfarenhet. Detta märks
inte minst på den blandning av deltagare
som deltagit. Många Shamrockelever och
kollobarn deltar, men även personer som
seglat för länge sedan och några som aldrig
satt sin fot till sjöss hittar hit.
Arbetet utformas så att alla ska kunna
känna ansvar för målet, alla ska kunna lära
sig eller lära ut något och detta samtidigt
som vi har kul tillsammans. Oftast kan
deltagarna välja mellan ett par stationer
men det är helt okej att bara hänga eller ta
ett eget initiativ som t.ex. baka en kaka till
fikat. Några exempel på arbeten som utförts under året är på- och avriggning, slipning och lackning av rundhult, och segelöversyn.

Syning av segel

Under vårterminens sista tillfälle åkte vi ut
och seglade med Shamrock och Lova. Något som blev så populärt att vi bestämde
oss för att göra en favorit i repris under
hösten. 56 personer dök då upp på den

öppna verksamheten vilket måste vara ett
rekord. Alla som vill segla fick precis plats
med gällande certifikat.
Under våren hölls en påriggningshelg för
Shamrock där ungdomar, volontärer och
Skeppsholmsgårdens
personal
deltog.
Detta är ett bra tillfälle att lära sig mer om
hur ett fartyg är riggat och förenklar de
moment som kräver att många hjälps åt.
Det bjuds på mat och för de som vill finns
möjligheten att övernatta ombord.
Utöver ovanstående har vi under året även
haft volontärer som under andra tider kommit hit och deltagit i det dagliga arbetet på
gården. Denna öppna verksamhet kräver
lite mer av besökaren då handledning inte
alltid finns tillgänglig, men den tillför samtidigt mycket hjälp och avlastning för den
fasta personalen.

Under året har vi haft tre praktikanter från
Marina läroverkets skärgårdskaptensprogram och en från ett ERASMUS-utbyte
med Spanien. Samtliga har varit till stor
hjälp för det löpande underhållet av Shamrock och dessutom stöttat vid seglingar. Vi
har också tagit emot tre fd. kollobarn som
praoelever från Stockholms högstadieskolor.
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KURSER
Under 2016 har kursverksamheten ökat
markant med helt nya kurser och fler kurstillfällen på de befintliga.

en surdegsrot att fortsätta baka på hemma.
Under 2016 hölls en kurs under våren och
två på hösten.

”Kursen var mycket bra,
betydligt bättre än förväntat!”
- Deltagare på bakkursen

I snickeriet hålls snickarkurser i studiecirkelform under tre vardagskvällar i veckan.
Under slutet våren kunde vi tack vare dess
popularitet hålla en extrakurs. Deltagarna
får under kursen välja ett snickeriprojekt
som de planerar och genomför under de tio
lektionerna. Under året har elever bland
annat byggt vitrinskåpsluckor, bänkar och
en mjölkpall.
I smedjan är det full aktivitet hela veckan.
Måndags-, onsdags- och torsdagskvällar
hålls det grundkurser i smide i form av studiecirklar. Här får eleverna bland annat
lära sig säkerhet, verktyg, material samt
tillvägagångssätt i järn- och stålsmide. Platserna blir snabbt utsålda och under hösten
höll vi en extrakurs under slutet av terminen. Även under helgerna hålls det kurser i
smedjan. Totalt har sju kurser arrangerats
under veckosluten 2016. Under tisdagarna
har de som gått ett par kurser tidigare möjlighet att smida utan handledning av lärare.

I vår mekaniska verkstad hålls det svetskurser under helgerna. Fredagskvällen tillägnas teori medan lördag och söndag mest
består av praktiska övningar. Grundkursen
har fokus på gassvets men även andra
svetstekniker behandlas. Fortsättningskursen går djupare in på olika svetstekniker
och här får deltagarna även möjlighet att
göra ett mindre eget projekt. Totalt hölls 15
svetskurser under 2016.

”Det är imponerande att se att
Skeppsholmsgården mer än
dubblerat antalet rapporterade
studiecirkeltimmar under
2016.”
- NBV Stockholms län

Akvarellmålning under en helg är årets
andra nyhet på Skeppsholmsgården. Här
träffas deltagarna fredag kväll och får sedan prova olika akvarellpapper och färger
under helgen. På söndagseftermiddagen
anordnas en liten utställning av de skapade
verken. Totalt hölls två akvarellkurser
2016.

En ny kurs på Skeppsholmsgården är den i
att vårrusta sin utombordare. Till kursen
tar deltagaren med sig sin egen utombordsmotor som den får lära sig att göra
årlig service på. Kursen var mycket uppskattad bland deltagarna som bland annat
fick lära sig att byta olja, filter och impeller.
Kursen hölls vid ett tillfälle under april.
I bagarstugan får kursdeltagarna under en
helg lära sig att baka surdegsbröd i vår
vedeldade stenugn. Förutom recept,
bakredskap och jästekniker får kursdeltagarna lära sig om ved, eldningstekniker och
hur en stenugn fungerar. Efter kursen får
deltagarna med sig härliga surdegsbröd och

Vi har under året haft ett samarbete med
Sjölotsen som ordnat flera nautiska kurser
ombord på Shamrock och en maskinbefäl
klass VIII-kurs i vår motorverkstad.
Under dagtid hyrs smedjan ut till en smed
som sysslar med beställningar och reparationer av traditionsenligt smide.

VERKSAMHETSRESULTAT 2016 (2015)
·

·
·

Totalt har 344 (192) kursdeltagare med olika
bakgrund och från olika arbetsområden deltagit i
222 (160) lektionstillfällen.
Totalt lektionstid var 929 timmar.
10 (10) unika personer har tillsammans besökt
tisdagssmidet 99 (81) gånger.

Resultat av akvarellkursen
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L Å N G SE GL I N G

”Jag tyckte att
gemenskapen var det
bästa med seglingen,
men om jag ska välja
något mer konkret så
tyckte jag att Mjältön
var roligast!”
- Elev på
långseglingen

MED

S H A M ROC K

Shamrock seglade sin traditionsenliga långsegling under fyra veckor i juli och augusti.
Vi seglade längs Norrlandskusten och kom
i år hela vägen till Luleå där vi vände söderut. Under resan besöktes bland annat
Härnösand, Sikeå och Ratan. På Ulvön
fick vi ett föredrag om surströmming av
Ruben Madsen och mot slutet av seglingen
anordnande vi en surströmmingsskiva ombord. På Vässarö fick besättningen gå trapperspåret vilket var mycket populärt. Den
mest populära ön bland årets deltagare var
Mjältön som är Sveriges högsta ö. Av tradition plockar besökarna med sig en sten
från strandkanten och lägger på bergets
topp vilket gör att Mjältön ständigt blir lite
högre.

Under seglingen deltog fem ensamkommande flyktingungdomar som en del av
elevgruppen. Dessa hade tidigare under
sommaren deltagit i dagkollot vi annordnade tillsammans med Röda Korset.
Under seglingsmånaden växte dessa ungdomar något enormt och deras svenskakunskaper förbättrades avsevärt. De
svenska ungdomarna lärde sig också enkla
meningar på dari och vi fick även prova
flera afganska maträtter. Sammanfattningsvis var det hela mycket lyckat och med en
bra integration åt båda håll. Detta har uppmärksammats av flera dagstidningar.

Ombord mönstras ungdomarna på som en
del av besättningen och delas upp i tre vakter. Dessa turas om att bemanna framfarten av fartyget och möjliggör segling under
flera dygn i sträck.

Vid avresa från Skeppsholmen lämnar en
grupp enskilda individer kajen. När fartyget kommer tillbaka fyra veckor senare har
dessa blivit en sammansvetsad besättning
med många nya erfarenheter och förmågor
i bagaget.

VERKSAMHETSRESULTAT 2016 (2015)
Storskotet bemannat

·

·

Under en långsegling läggs stor vikt på utbildningen som sker ombord. En utbildningsplan följs och ungdomarna får förutom att sätta segel bland annat lära sig navigation och sjömanskap, säkerhet, rodd,
byssa-(matlagnings)tjänst och motorlära.
De flesta momenten ombord kräver samarbete vilket ger erfarenheter kring gruppdynamik samt styrkan av att hjälpas åt. Den
största lärdomen brukar dock handla om
en själv, var ens egna gränser går och ens
egen roll i ett större sammanhang.

·

·
·

19 (21) elever och 13 (13) fasta
besättningsmedlemmar har under 2016 delat med
sig av gamla och fått nya livserfarenheter.
86 (93) % av deltagarna kan rekommendera
långseglingen till sina kompisar.
100 (93) % tyckte att gemenskapen och
sammanhållningen var bra eller mycket bra
ombord.
100 (62) % vill segla nästa sommar.
Bästa lektionen var den som handlade om
Shamrocks historia, segelsättning och navigation.
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SE GL I N GA R I E G E N R E GI

Skeppsholmsgården har under 2016 arrangerat fyra helgseglingar med Shamrock
som varit öppna för alla oavsett ålder eller
tidigare erfarenhet. Som deltagare har vi
bland annat haft familjer, par, kompisgäng,
enskilda äventyrare och kollobarn som vill
prova på att segla ombord på Shamrock.

Våra ”prova på”-seglingar med Lova har
fortsatt under 2016 med två dagsseglingar
under en helg. Eftersom att Lovas kvällsseglingar var mycket populära 2015 beslöt
vi oss för att även köra en ”prova på”segling med Shamrock under en vardagskväll i maj. En segling som blev mycket
uppskattad och något vi kommer att fortsätta med under 2017.

Sista helgen i maj ordnades en ledarsegling
ombord på Shamrock. Under lördagsmorgonen seglades hon till Stocksund där vi
deltog på hamnens dag. Resten av helgen
tillägnades diverse utbildningsmoment.
Bland annat en genomgång av fartygens
sjukvårdslådor, en ledarskapsutbildning
och en säkerhetsövning med simulerad
medvetslös person i riggen. Dessutom
övade vi brandbekämpning mot två av
Greenpeace båtar.

-

”Förutom själva seglingen var
den största upplevelsen att vi
fick se norrsken sent på
lördagskvällen.”
- Deltagare på en av höstens
helgseglingar

-

I månadsskiftet juli-augusti anordnade
Skeppsholmsgården ett sju dagar långt seglarläger ombord på Shamrock för ungdomar mellan 12-18 år. På detta läger varvades segling med typiska sommaraktiviteter.

VERKSAMHETSRESULTAT 2016 (2015)
·

·

Totalt har Shamrock haft 2789 (2446) personseglingsdagar, vilket är summan av alla enskilda individers
seglingsdagar ombord.
Elmy och Lova har haft 1080 (1293) personseglingsdagar.

Klättring i riggen
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K O L LO

”Det bästa med kollot var
att stämning var så bra,
allt vi gjorde var
fantastiskt!! ”
- Deltagare på kollo 1

”Det var roligt med
ledarna och kompisarna
och att vi kom så nära
varandra på sån kort tid,
jag trodde det skulle vara
stelt men det blev
jättebra.”
- Deltagare på kollo 4

MED

E L M Y , L OVA

Under sommarlovet seglade skutorna Elmy, Lova och Shamrock med ungdomar i
årskurs 5-9 från Stockholm stad. Alla ombord lär sig att tillsammans segla fartygen
och de som vill får hjälpa till att styra, navigera och lägga till. När vi inte seglar brukar
vi bada, leka, ha vattenkrig, utforska öar,
ro och annat skoj. En kollosegling pågår
under 12 eller 13 dagar och vi erbjuder fem
perioder per sommar.

Nytt för 2016 är att vi har ordnat kollo
även på Shamrock. För att få till en bra
”kollokultur” blandade vi ledare som normalt brukar segla Elmy och Lova (som kan
kollo) med de som brukar segla Shamrock
(som kan fartyget). Deltagarna delades upp
i fyra vakter och turades om att hantera de
olika seglen och att vara i byssan. Både
ungdomar och ledare var mycket nöjda
med det nya konceptet och 2017 planerar
vi två kolloseglingar med Shamrock.

OC H

S H A M RO C K

är en stor upplevelse. Nytt för många och
nyttigt för alla är också att träffa nya kompisar från andra stadsdelar och i andra åldrar. Eftersom vi är så få och bor så tätt inpå
varandra, brukar det bli en väldigt familjär
stämning ombord. Att få synas och bli accepterad i en grupp stärker självförtroendet,
men för de som aldrig annars får bekräftelse, kan det betyda så mycket mer.

Kolloseglingarna arrangeras i samarbete
med Stockholms stad som sköter marknadsföring, kvalitetsuppföljning och anmälan. Kolloavgiften är inkomstbaserad vilket
innebär att staden subventionerar avgiften
för familjer som annars inte skulle haft råd.
Totalt seglar åtta ungdomar ombord på
Elmy respektive Lova medan 24 får plats
på Shamrock. På Elmy seglar två ledare,
på Lova tre medan Shamrock har åtta.
Söktrycket på kolloplatserna har varit fortsatt stort och behovet av en till kollobåt
kvarstår. Lova har under året fått en ny
sjölortsplotter och en nya försegel. Något
som kolloledarna varit mycket tacksamma
för.
VERKSAMHETSRESULTAT 2016 (2015)
·

·
·

·

Under kollot blir fartygen besättningarnas
nya hem där vi lever och sover. Alla hjälps
åt med de dagliga sysslorna vilket innebär
nya lärdomar för de flesta. För vissa är det
en ny kunskap att skala potatis medan det
för andra kan vara att lära sig navigera.
Några deltagare har aldrig satt sin fot på en
båt eller varit ute i skärgården och det i sig

·

·

·

·

80 (67) ungdomar och 20 (18) ledare med olika
bakgrund och åldrar har under sommaren 2016
fått nya minnen, kompisar och livserfarenheter.
100 (100)% kan rekommendera kollot till andra.
80 (96) % vill åka med oss på kollo nästa år
enligt Stockholms stads utvärdering.
87,5 (92) % har fått nya vänner under
kollovistelsen.
100 (100)% tycker att ledarna och maten var
”mycket bra” eller ”bra”.
80 (89) % tyckte att boendet var ”Mycket bra”
eller ”Bra”.
95 (88) % tyckte att vi ”alltid” eller ”oftast”
ordnade roliga aktiviteter.
47 (41) % av årets deltagare har återkommit
efter att tidigare seglat kollo med oss.
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S E G L I NG A R

&

NYT T JA ND E AV FART YGE N

Under 2016 har Skeppsholmsgården etablerat relationer med flertalet nya samarbetspartners samtidigt som vi fortsatt segla
med gamla etablerade partners.

Under hösten ordnade S:T Botvids scoutkår en segling för sina ledare ombord på
Shamrock. På vägen från Skeppsholmen
genom Stockholms utlopp övade många av
deltagarna på mörkernavigering.

Under Kristihimmelsfärdshelgen seglade
sjöscoutkåren S:T Göran med Shamrock.
Skeppsholmsgården bistod med behörig
besättning medan scoutkåren ordnade matoch deltagarplanering.
Shamrock var under våren ute på två
kvällsseglingar. En med Föreningen Shamrocks Vänner och en med Quinnliga Segelsällskapet (QSSS). Dessutom seglade hon
en dagssegling med Föreningen Stockholms hemgårdar.
Den ideella föreningen Kulturfyren ordnade under en vecka i juni Skeppsholmslägret där vi var ute och seglade tillsammans med deras ungdomar på Shamrock
under en heldag. Enligt deras utvärdering
tyckte de flesta av deltagarna att dagen på
Shamrock den bästa på hela veckan. Under
veckan som Skeppsholmslägret pågick fick
de låna både kök och toalett i Årboden.
Den återkommande konfirmationsseglingen ombord på Shamrock genomfördes
även under 2016 tillsammans med Solna
församling. De står för undervisning och
annat praktiskt kring konfirmandutbildningen medan vi står för seglingsutbildningen. Seglingen genomfördes i Stockholms skärgård med besök på Arholma,
Nynäshamn och många öar däremellan.
Under en helg blev Shamrock en del av
Huddinge kommuns sommaraktiviteter.
Upplägget var ett kollo i miniformat och
seglingen var kostnadsfri för deltagarna.

”Seglingen var väldigt
uppskattad.”
- Ansvarig från
Huddinge kommun

Abraham Rydbergs stiftelse chartrade
Shamrock en tisdag i september. Under
seglingen höll de ett styrelsemöte ombord.
Vi fick också en möjlighet att presentera
vår verksamhet och redovisa hur vi disponerar deras generösa donation som de ger
till vår långsegling med Shamrock.
Skeppsholmens Folkhögskola chartrade
under hösten Lova tre dagar för teambuilding med sina elever. Det var fina höstdagar med segling runt Fjäderholmarna.
Under året har Shamrock chartrats ut till
två seglingar med företag. Hon hyrdes
också av ett av våra befäl för ett 60årsfirande. Lova har chartrats ut för en
företagssegling och en familjesegling.
Shamrock har under 2016 använts som
lokal vid ett flertal tillfällen. Dels har det
skett i egen regi i form av ledarutbildning,
öppet skepp, besättningsmöten, återträffar
och vid studiebesök. Oceanseglingsklubben, Sjölotsen, USSO, Rydbergsgastarna
och Shamrocks vänner är organisationer
som haft möten ombord. Dessa samarbeten är mycket givande då Skeppsholmsgården både får visa upp och berätta om
sin verksamhet för viktiga målgrupper.
VERKSAMHETSRESULTAT 2016 (2015)
·

·

Under året har vi haft ca 500 (500) personer på
längre besök ombord på Shamrock och ca 3200
(6000) personer har fått en rundvisning. Ett
enkelt exempel på en kulturell verksamhet som för
den enskilde kan vara en stor upplevelse.
Under året har Shamrock haft 96 (80)
seglingsdagar, Lova 70 (86) och Elmy 30 (39).

Gemenskap ombord
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S A M AR B E T E

Under året har Skeppsholmsgården initierat ett samarbete med svenska Röda korset.
Det har varit mycket givande projekt där
båda parterna bidragit med sin expertis.

”...det var en bra balans
mellan att plugga svenska
och andra mer fartfyllda
aktiviteter som lek och
olika spel. Möjligheterna
till integrering var mycket
bra”
- Personalen på Agnig
stödboende i Täby

”roligt”
”kul”
”jättefint”
- Några av deltagarnas
beskrivning av dagkollot

R Ö DA K O R SE T

MED

Under tre veckor i juni och juli ordnade vi
ett dagkollo för ensamkommande flyktingbarn tillsammans med Röda korset beredskapskretsen Stockholm. De såg ett behov
av sommaraktiviteter för denna grupp och
vi kunde erbjuda en bra miljö och lämpliga
aktiviteter. En avlönad person från respektive organisation stod för planering och
övergripande ansvar. Dessutom hjälpte ett
tiotal volontärer till med allt från svenskundervisning till att hitta på lekar.

Under året har sedan kontakten bibehållits
med Röda korset. Bland annat har våra
volontärer besökt dem på deras tisdagskvällar och sex av dagkollodeltagarna deltog på vår långsegling med Shamrock.
Fjärde advent bakade asylsökande svenska
och afganska bakverk i vårt fik tillsammans
med volontärer från Röda korset. Senare
på dagen bjöd de sina gode män på julfika.
På julafton ordnade också Beredskapskretsen ett julfirande för ensamkommande i
fiket. De åt julbord och kollade på Kalle
Anka. 48 asylsökande och fem volontärer
deltog på julafton.

Skeppsholmsgårdens verkstäder användes
och deltagarna fick prova på smide, barkbåtstillverkning och snickeri. I Årboden
lagade deltagarna lunch tillsammans och
det lagades såväl traditionellt svenska som
afganska rätter. En och annan kaka blev
det också. Övriga aktiviteter var bland annat fartygsvisningar, boule, kubb, vattenballonger, akvarellmålning och jonglering.
Dagkollot fick mycket beröm från såväl
boenden som goda män. Det har även lyfts
fram internt hos Röda korset som ett föredömligt projekt.
VERKSAMHETSRESULTAT 2016
·

·

·

38 nyanlända ungdomar och 15 volontärer besökte
oss under dagkollots tre veckor.
100 % tyckte att det varit roligt på dagkollot och att
de hade lärt sig mer svenska. 92 % tyckte att det
var ett bra sätt att lära sig svenska på.
Dagkollots populäraste aktiviteter var ”5-kamp”,
”fika och prata”, ”snickeriet”, ”Vasamuseet” och
”tipspromenad”.

Sida 10

ÖVRIG

V E R K S AM HE T

Det händer mycket på Skeppsholmsgården
som inte kan knytas direkt till seglingar,
öppen verksamhet eller kurser. Varje dag
sker möten på kajen och i våra lokaler.
Under 2016 har vi öppnat ett café i huset
som Sjöräddningssällskapet tidigare hyrde.
Fiket är helt volontärdrivet och har blivit
en mysig mötesplats för såväl förbipasserande som helgkursdeltagare. Lokalen har
också kommit väl till användning som
kurslokal då vi ökat mängden kurser.
Under vintern och våren renoverades den
gamla Badhuspaviljongen upp av ett par
volontärer. Väggarna målades, ett nytt kök
installerades och gammal inredning från
vinden restaurerades. Det tillverkades
också flera fina bänkar av resterna från
Shamrocks gamla stormast som sedan ställdes ut på kajen utanför huset. Lagom till
sommaren kunde caféet öppna. Det höll
öppet de flesta dagarna under sommarlovet
och helger under hösten. Det har sålts
glass, kakor, mackor, läsk och kaffe till
rimliga priser.
Skeppsholmsgården deltog på Båtmässan i
Älvsjö i mars tillsammans med Sjölotsen.
Här marknadsfördes gårdens seglingar och
kurser. Flera volontärer ställde upp och
hjälpte till.
En lördag i mitten av april kryllade det av
scouter på Skeppsholmen då Sjöscoutdagen arrangerades. Årboden lånades ut som
kansli och gårdsplanen utanför blev samlingspunkt på ön.
Som vanligt hölls Kulturnatt i slutet av
april. Hela stadens kulturliv öppnar upp för
besökare under en kväll och Skeppsholmsgården höll öppet hus. Smedjan, snickeriet
och bagarstugan visades upp för nyfikna
förbipasserande. De som ville fick även en
guidad tur på Shamrock. Flera volontärer
ställde upp och grillade korv som såldes till
besökarna.

I augusti deltog Skeppsholmsgården tillsammans med Stockholms hemgårdar på
Kulturfestivalen. I ett tält nedanför slottet
öppnade vi upp en ”pop-up-hemgård” med
pingisbord, scenaktiviteter och spel.
Varje hemgård var en station under årets
upplaga av Stockholm Fotomaraton.
Skeppsholmsgården öppnade för besök
mellan kl. 23-01. Inne i Årboden fanns en
av kontrollerna och fiket blev ett ställe där
deltagarna möttes och pratade om sitt gemensamma fotointresse. Smedjan och
Shamrock höll öppet hus och tävlingsledningen berömde oss för att vara årets bästa
kontroll.
Båtmässan

I september höll en Shamrockseglare ett
föredrag om Kontiki 2-expeditionen. Han
hade varit med som deltagare när balsaflotten försökte segla tillbaka från Påskön till
Peru. 29 personer lyssnade på de spännande historierna.
Under hösten etablerads ett samarbete med
skutorna Ellen och Constantia beträffande
ledarutbildning. Projektet döptes till
SCHOLARE och samtliga skutors ledare
bjöds in till föreläsning och diskussion var
tredje torsdagskväll på Skeppsholmen eller
Beckholmen. Träffarna har behandlat
bland annat sjömanskap, kundrelationer
och besök i en riggverkstad.
Under en söndag i november höll vi en
VHF-kurs för våra seglingsledare. Detta för
att stärka deras allmänna kompetens samt
som ett delmål för de ledare som siktar på
en klass VIII-utbilning.
Under november höll styrelsen en visionsdag för alla som är aktiva i föreningen.
Personal, volontärer, kurslärare och seglare
bjöds in för att diskutera föreningens framtid. Fokus låg på hur vi konkret kan förbättra de olika verksamhetsgrenarna långoch kortsiktigt samt vilka medel som behövs för detta.
I slutet av året arrangerade Unga Svenska
Skutseglares Organisation, USSO, ett
”skutbak” i Årboden där det bakades pepparkakor och pratades skutsegling.

STATISTIK 2016 (2015)
·

·

·

·

19 (21) elever och 13 (13)
fasta besättningsmedlemmar
har under 2016 delat med sig
av gamla och fått nya
livserfarenheter.
Skeppsholmsgarden.se hade
knappt 30.000 (drygt 20.000)
besökare 2016.
1036 (659) gillade
Skeppsholmsgården och 367
(268) kolloverksamheten på
Facebook.
1305 (751) personer
prenumererade på vårt
nyhetsbrev som utkom vid nio
tillfällen.

