
Kom och bli en Sjöscout i  

SMU Fiskebäck/Önnered! 

 

För dig som är född 2001 eller tidigare 

Anmäl ditt intresse så här! 

Skicka ett mail till sjoscout@fiskeback.smu.se. Vi behöver 

veta namn, adress, födelsedatum och telefonnummer. Skriv 

också vilken dag du föredrar att segla på, måndag eller tis-

dag. Medlemsavgiften för att vara med i Sjöscout är 400:- 

termin. (Lägeravgiften ingår inte i terminsavgiften.) 

 

Mer info? Ring David Berlin på 0739-97 70 51 eller David 

Thornström på  0731-52 08 59. 

Vill du lära dig segla? 

www.fiskeback.missionskyrkan.se 

Kom och prova på!  

I början och slutet av sommaren 

har vi prova-på-kvällar för er som 

är intresserade, håll utkik på vår 

hemsida när de träffarna är och 

KOM! 

”Att få åka på läger och segla 

hela dagarna är något av det 

bästa som finns!” 

Frida Rolandsson 



Vi har två grupper i SMU Sjöscout: en som träffas på mån-

dags- och tisdagskvällar. Tiden är 18.00-20.30 för båda grup-

perna under seglingssäsongen. När innesäsongen drar igång 

är kvällens program en lite kortare. 

 

Vi seglar från april 

till oktober med 

uppehåll för veck-

orna i juli och bör-

jan av augusti. Då 

träffas vi längst  ut 

i Fiskebäcksham-

nen.  På vinter-

halvåret håller vi 

till i SMU-gården i Önnered. Där läggs grunderna för segling-

en teoretiskt för att förbereda oss inför sommarhalvåret. 

Men samlingarna inomhus är mycket mer än bara seglings-

kunskaper. Här 

får du bl a. 

leka, tävla, 

prata om Gud, 

ha andakter 

och besöka in-

tressanta plat-

ser! 

Båtar: 

Vi seglar med toppmoderna båtar, RS Vision, som  

köptes in 2008. Det är en väldigt lättseglad båt, perfekt för 

nybörjare men är också en god utmaning för dig som seglat 

några år. 

 

LÄGER! 

Runt midsommar varje år åker vi på ett läger en vecka och de 

senaste åren har vi varit på Donsö. Här seglar vi nästan hela 

dagarna och på kvällarna gör vi annat kul tillsammans! En vik-

tig del i att vara sjöscout är att få lära sig fungera i en grupp 

genom att ta hänsyn,  hjälpa  och stötta varandra då det be-

hövs och det får vi verkligen lära oss på läger! 

”Sjön suger men skogen 

suger mest!” 

Gustav Thornström 

”Det bästa med Sjöscout är 

go gemenskap, underbar seg-

ling och att lära sig hantera 

en båt.” 

Gustav Banck 


