Piratseglarskolan ver 20090627

Piratseglarskolan
Framgångsfaktorer
Väder och vind
En viktig framgångsfaktor för verksamheten är att anpassa varje veckas lektion efter faktiska
väderförhållanden strax innan lektionen sätter i gång. Det ska alltid finnas en alternativ plan om
vädret/vinden är för stark, till exempel barkbåtsrace eller bogsering.

Personlig inbjudan
En annan lärdom är att bjuda in barnen personligen via brev i brevlådan och att då bjuda in hela årskullar i
skolorna (använd klasslistor från sexårsverksamheten). När många i varje klass går, snackas det om
Piratskolan i klasserna och ett sug skapas, fler vill vara med.

Rekvisita
För att skapa rätt atmosfär är rekvisitan en viktig del av piratseglarskolan.
Kringutrustning
Piratflagga att hissa på klubben
Skattkartepussel i plywood
Rökmaskin ger en extra spänning om man skall leta skatt
Skattkistor
Landjollar

För att snabbt komma i gång med att lära sig styra en jolle har vi tillverkat två ”landjollar” med hjulstyrning
under rodret (ritningar finns enligt bilaga). Detta moment börjar vi med innan vi går ut på vattnet. Steg 2 är
att paddla nära bryggan, tre barn i varje båt, med endast roder och centerbord i. Steg 3 är att segla i vind på
2–3 m/s: Slör, två barn i varje båt, tillbaka till bryggan utan spristake uppe (mastfoten på jollen måste vara
ställd maximalt bakåt för att få bommen högt upp ovanför barnens huvud).
Ledare
Ledarna klär ut sig i full piratmundering vid vissa moment. Svarta Malin och Jack Sparrow är
inspirationskällor och även namnet på den god resp onda piraten.
Deltagare
När deltagarna anländer till skolan tilldelas de ett startkit
Piraterna (åk1) får bandana, piratpåse och pennor
Kaparna (åk2) får kaparsvärd och ögonbindel samt litet skrin
Lektionsrekvisita
Rekvisita till lektionerna kan variera mycket och bara fantasin sätter gränserna.
Exempel på detta är ballonger, vattenballonger, små badankor och bollar, uppblåsbara baddjur,
dragsmällare, smällare, raketer, liten dragg, fendrar, kompass, skattkartor, förstoringsglas, pappersbyggsats
optimistjolle (hårdpapp), otäcka plastspindlar, piratmynt, glaspärlor, piratgodis, vackra stenar, boken Sigge
Fiskmås, 0,5 l plastflaskor som flaskpost, vackra snäckor, ”skatt” plastbyttor med förslutbart lock + sänke –
sänks till botten med lina och markeras med liten boj. För barkbåtstillverkning: Bark från tall samt
blomsterpinnar, enfärgad plastduk, bleck från konservburkslock.
Piratrekvisita har bland annat inskaffats via postorder, till exempel genom maskerad- och kalasföretag
såsom eksons.se

Målsättning





Alla ska vilja fortsätta med segling, komma till klubbens träningar och poängseglingar.
Kärleksfullt utmana varje seglare till utveckling, personlig feedback till varje barn.
Ingen får bli rädd.
På ett lekfullt sätt i grupp få pröva på olika former av segling, såsom lagsegling och parallellslalom
mm. Glädje och kamratskap ska styra piratskolan.

Metod












Glädje och små framsteg är ledord. Forcera inte seglandet. Piratseglarskolan fortsätter med träning
och kappsegling på klubbnivå.
Pirattemat innehåller mycket bus och lek i grupp, exempelvis flytande bollar att plocka upp, glass,
skatter, pussel, vattenballonger, följa John, tricksegling, grupptävlingar och stafetter.
Segla inte med nybörjare när det blåser för mycket (ca 5 m/s), men låt dem gärna pröva på. Lägg
banor i lä och på ställen du inte tänkt på tidigare.
Segla gärna utan spristake för att hålla nere kraft och fart, ger känsla av kontroll och trygghet
Undervisning i små grupper på separata banor (5–6 per grupp)
Banor (och utflykter) iväg från klubben, mycket tid i båt (utnyttja sjön)
Individuell feedback på sjön till varje barn. Se och bekräfta alla barn
Alla i gruppen hjälps åt
Ingen obligatorisk kapsejsning på programmet (ingen får bli rädd)
Positiv attityd hos ledarna
Belöna alla framsteg och utmana eleverna till nästa steg i sin utveckling (mål: SSF:s seglarmärken:
brons, silver)

Ledarinstruktioner












Alla instruktörer på plats minst 30 min före och 30 min efter seglarskolans lektionstider.
Alltid någon instruktör på plats en timme före och en timme efter lektionstid (Säkerhet och
ansvar).
Alla ledare ska alltid ha flytväst på bryggan och på vattnet.
En ledare ansvarar för närvarorapportering för LOK-stöd.
Minst tre instruktörer med på två informationsträffar (två vardagkvällar, cirka 3 h teori samt lättare
praktik i syfte att visa klubbens verksamhet).
Genomgång med alla instruktörer varje dag: varje elevs framsteg gås igenom,Planering nästa dag:
utrustning, bensin, reparationer mm.
Se till att alla jollar alltid har mastsäkring och läggs på läsidan av bryggan (använd vimpel).
Alla elever/anhöriga ska fylla i ankomstanmälan.
Alla elever ska betala rätt avgift.
Huvudinstruktörer har ett ansvar att utbilda och överföra goda normer till hjälpinstruktörerna.
Träff med SSF:s regionala sailcoach – obligatoriskt för alla huvudinstruktörer och ansvariga.

Piratseglarskolan består av tre delar
• Piratseglarskola – del 1 (vårtermin, årskurs 1), 8 lektioner
• Piratseglarskola – del 2 (hösttermin, årskurs 1), 8 lektioner
• Kaparseglarskola (vårtermin årskurs 2), 8 lektioner

Varje del innehåller
• Inbjudan
• Kursplan
• Lärarhandledning
• Lektionsbeskrivning innehållande tema och rekvisitaspecifikation

Piratseglarskola, del 1 – lektion 1
Lektion 1 – introduktion








Upprop, utdelning av rekvisita (bandana + piratpåse)
Uppdelning i grupper, presentation av ledare
Flagghissning
Genomgång av kursplan och upplägg. Info att det är ok att ta med kompisar för att pröva på nästa
gång
Genomgång av optimistjollens delar, riggning
Pröva på landoptimist, hur fungerar styrning (putta på, styra)
Knopar: 8:an och överhandsknop

Parallellt pågår föräldrainformation och ”hemlig” genomgång av att på lektionen
i gympasal (officiellt program: skeppsbrott), ska duschande med full sjömundering (stövlar, jacka mössa
mm.) ske så i smyg ska föräldrarna ta med dessa kläder + ombyte.

Piratseglarskola, del 1 – lektion 2
Förberedelser innan barnen kommer





Sjösätta tolv optimister (fyra per grupp) och lägga på läsidan av bryggorna
Sjösätta och ankra upp en 2-krona inne i viken mot Aludden/bastubåten (säkra halvvind /slör
tillbaka till bryggan)
Lägg i alla flaskposter i 2-kronan.
Tre följebåtar

När barnen är på plats









Upprop/närvaroavbockning
Hissa piratflaggor
Lära sig dubbelt halvslag för att kunna knyta fast jolle i brygga
Roder och centerbord sätts i, eventuellt rigg utan spristake (om vind under 5 m/s)
Bogsering gruppvis (omväg) till 2-kronan. 2–3 barn per jolle. Hitta flaskpost i 2-kronan
Paddling (eventuellt segling halvvind utan spristake) runt några bryggor.
Lägga till på läsidan (ledare som tar emot). Öppna flaskpost.
Gruppvis leta reda på överraskning i pumphuset (max två godis per barn)

Mot lektionens slut





Återställning av båtar (barnen hjälper till)
Ta ner flaggor. Avslutning 20.00
Återställning av udden
Ev. diska, lås och stäng

Piratseglarskola, del 1 – lektion 3
Förberedelser innan barnen kommer





Sjösätta tolv optimister (fyra per grupp) och lägga på läsidan av bryggorna
Sjösätta och ankra en båt i någon mysig vik (säkra halvvind/slör tillbaka till bryggan)
Lägg sjörövarmynt + godis i båten
Tre följebåtar

När barnen är på plats









Hissning av piratflaggor
Träna dubbelt halvslag för att kunna knyta fast jolle i brygga
Roder och centerbord sätts i, eventuellt rigg utan spristake (om vind under 5 m/s)
Bogsering gruppvis (omväg) till båten. 2–3 barn per jolle.
Hämta sjörövarmynt + godis i båten. Lägg i piratpåsen.
Paddling (ev segling halvvind utan spristake) mellan några bryggor.
Lägga till på läsidan (ledare som tar emot)
Om tid finns: Ankrace från ena bryggan till andra:
Hälften av barnen får en anka i handen och går ut på lovartsbryggan
Hälften av barnen på läbryggan
Ledare startar racet med vissling, då får barnen släppa (inte kasta) ankan i vattnet
Kompisen på läbryggan ska sedan plocka upp ankan med handen (inte knuffas)

Mot lektionens slut





Återställning av båtar (barnen hjälper till)
Ta ner flaggor. Avslutning 20.00
Återställning av udden
Ev. diska, lås och stäng

Piratseglarskola, del 1 – lektion 4
Förberedelser innan barnen kommer





Sjösätt 15 optimister (5 per grupp) och lägga på läsidan av bryggorna
Lägg ut halvvindsbana
Tre följebåtar
En ledare klär ut sig till Jack Sparrow som med vattenballonger lurar intill ön

När barnen är på plats











Upprop/närvaroavbockning
Hissa piratflaggor
Gå i lugn och ro igenom hur man seglar halvvindsbana (halvvind, slag, halvvind osv.)
Segling halvvindssbana/slag (ca 40 min, tills alla i gruppen kan, individuell coachning). Två barn
per jolle
Följebåt gruppvis till Dödskalleön när ledarna säger OK
Hämta överraskning i kistan på ön
 OBS! Piratvarning! Svarta Malin eller Jack Sparrow kan lura i vassen
 (En av ledarna har klätt ut sig + vattenballonger)
Segling på halvvindsbanan
Lägga till på läsidan av bryggan (ledare som tar emot)
Om vädret är varmt och tid finns: välta jolle på grunt vatten, med ledare i vattnet
Gruppvis återställa jollar och segel

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden
Ev. diska, lås och stäng

Piratseglarskola, del 1 – lektion 5
Föreberedelser innan barnen kommer





Sjösätt 15 optimister (5 per grupp) och lägga på läsidan av bryggorna
Lägg ut halvvindsbana.
Fyll vattenballonger
Tre följebåtar

När barnen är på plats










Upprop/avbockning närvara per grupp
Hissning av piratflaggor
Gå i lugn och ro igenom hur man seglar halvvindsbana (halvvind, slag, halvvind osv.)
Eventuellt bogsering på mellandistans (ca 600 meter) till en brygga, tilläggning och halvvind
tillbaka
Segling halvvindssbana/slag (ca 40 min, tills alla i gruppen kan, individuell coachning). Två barn
per jolle
Utdelning, träning med vattenballonger, OK att slänga på segel och följebåtar
Segling på halvvindsbanan
Lägga till på läsidan av bryggan (ledare som tar emot)
Gruppvis återställa jollar och segel

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden
Ev. diska, lås och stäng

Piratseglarskola, del 1 – lektion 6
Föreberedelser innan barnen kommer





Sjösätt 15 optimister (5 per grupp) och lägga på läsidan av bryggorna
Fylla vattenballonger
Köra kista (fylld med Piggelinglass och meddelande från Jack Sparrow) till lämplig plats
Tre följebåtar

OBS! Nästa gång är ”Grande Finale” – anfall av Dödskalleön hitta
Jack Sparrow och hans skatt!

När barnen är på plats









Upprop/närvaroavbockning
Hissa piratflaggor
Gå igenom hur man seglar halvvind och slör samt tilläggning vid hopptornet
Segling gruppvis till hopptornet (ev bogsering) tilläggning och hämta glass och vattenballonger.
Segling tillbaka till bryggan. OK att slänga ballonger på segel och följebåtar
Om tid finns: segling halvvindsbana, slag
Lägga till på läsidan av bryggan (ledare som tar emot)
Gruppvis återställa jollar och segel

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden
Ev. diska, lås och stäng

Piratseglarskola, del 1 – lektion 7
Skattjakt till Dödskalleön
Förberedelser innan barnen kommer









Sjösätta fem optimister med roder och centerbord i och lägga på läsidan av bryggorna.
Fylla vattenballonger, 3 per barn (minst 120 ballonger)
Köra kista (med en påse med överraskning per barn) till Dödskalleön
En ledare klär ut sig till Jack Sparrow
En ledare klär ut sig till Svarta Malin
Förbereda Jack Sparrows ö, smällare och vattenballonger, båt till Jack Sparrow att fly i mm
Svarta Malin agerar vägvisare i skogen sista biten
Telefonkontakt ledarna för att synka anfallet

När barnen är på plats



Upprop/närvaro per grupp
Hissa piratflaggor

För att skattjakten ska löpa smidigt föreslås följande upplägg
Gruppvis skattjakt (i de tre grupperna) med start med 15–20 minuters intervall. Grupp 1 börjar skattjakten.
När den första gruppen startar promenden med sin ledare har de två andra grupperna följande aktiviteter:
Aktivitet A: Välta en sjösatt jolle på grunt vatten mellan bryggorna (centerbord halvt i),
pröva på att stå på jollen, se att den flyter. Välta tillbaka jolle och ösa lite. Alla i gruppen
ska pröva (om de vill), någon håller i förtampen från bryggan. Kortbyxor /badkläder +
flyväst och skor/stövlar på. Denna stöttas av hjälpledare i vattnet.
Aktivitet B: Smyga in i sjöbod eller liknande och leta efter en kista med överraskningar i
(rök inne och ketchup på rutan, kätting, hund kopplad)
Grupp 1 får göra dessa aktiviteter när de kommer tillbaka från skattjakten.

Mot lektionens slut





Gruppvis återställa jollar
Ta ner flaggor.
Återställning av udden + ”Dödskalleön”
Ev. diska, lås och stäng

Rekvisita lektion 7



Småraketer, smällare, tändstickor och värmeljus
Svarta piratplastpåsar till skatten (en till varje barn) med överraskningar i, piratgodis!

Piratseglarskola, del 1 – lektion 8
Sista lektionen – avslutning
Förberedelser innan barnen kommer








Förbereda Seglarmärkesintyg, påskrivet av huvudledare
Förbereda knoprep till alla
Hissa flaggor
Sjösätta 15 optimister (5 per grupp) och lägga på läsidan av bryggorna
Lägga kort halvvindsbana
Tre följebåtar
Fixa bullar och saft

När barnen är på plats











Upprop/avbockning närvarande per grupp
Hissa piratflaggor
Genomgång: i dag är det examen för Seglarmärket i brons!
Genomgång: hur man seglar halvvind samt tilläggning vid brygga
Gå igenom och träna på knopen ”åttan”
Segling gruppvis halvindsbana. Lägga till på läsidan av bryggan (ledare som tar emot)
Återställ jollar och segel gruppvis
Dela ut påskrivet Seglarmärkesintyg till alla barn
Fika saft och bullar!
Sälja Seglarmärke (30 kr) samt klubbtröjor

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden
Diska, städa, lås och stäng

Piratseglarskola, del 2 – lektion 1
Lektion 1 – Introduktion








Upprop, utdelning av rekvisita till nya elever
Uppdelning i grupper, presentation av ledare
Flagghissning
Rigga landjollarna
Pröva på landoptimist, hur fungerar styrning (putta på, styra)
Tio båtar för bad/båtvältning på grunt vatten
Ta fram knoprep

Piratseglarskola, del 2 – lektion 2
Tema: Jakten på Svarta Pärlan (”Black Pearl”)
Dela in barnen i fyra grupper (åtta barn i varje, två ledare och fyra båtar per grupp).
Grupperna startar med 10 minuters mellanrum.
1.
Ta en kortare promenad.
2.
Hitta Jack Sparraows ”Pärlkarta” i en spann. På kartan står ”HEMLIGT”
Någon av ledarna har gömt Svarta Pärlan på krokodilön inne i ån, på ett säkert ställe.
3.
Ta kartan och springa till optimistjollarna, förtöjda i en rad vid bryggan (2–3 barn i varje
båt). (Fyra båtar ska vara riggade och klara och ihopbundna innan)
4.
Bogsering i lämplig vik, ankring i dragg + boj (Dragg + lina + boj finns i följebåten)
5.
Ilastning följebåten. Överraskning: krokodil, ficklampa, VEM? till ”krokidilön/-udden”,
lägg till.
6.
Uppdrag: hitta skattkistan på ön/udden.
I skattkistan finns: en låda med Svarta pärlan + rubiner och mynt.
Ta med svarta pärlan + 1 rubin per barn. Ledaren tar svarta pärlan i midjeväskan.
7.
Ilastning i båt. En ledare förbereder diskret nästa grupps låda med svarta pärlan i kistan.
8.
Avfärd tillbaka till optimistjollarna.
9.
Ilastning 2–3 per jolle, bogsering till utanför grundet
10.
Losskoppling, segling in till bryggan båt för båt (en i taget)
11.
In till bryggan, upp med båtarna
12.
Svarta Pärlan och rubinerna inspekteras.
13.
Samling alla grupper, de grupper som inte gjort knopar tränar på det efter att båtarna är
uppe.
14.
Återställning av alla båtar + material + flaggor
Två ledare per grupp, en vid bron + ön, (våtdräkt, ficklampa, uppblåsbar krokodil)
på udden/bryggan, extra följebåt.

När Grupp 1 startar gör de andra grupperna följande




Grupp 2: riggar färdigt fyra båtar + binder ihop dem vid bryggan
Grupp 3: rigga färdigt åtta båtar + binder ihop dem vid bryggan (fyra och fyra). Träna på knopar:
dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part
Grupp 4: hissar sjörövarflaggan. Träna på knopar: dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen
part

Rekvisita lektion 1








Våtdräkt
Ficklampa
Uppblåsbar krokodil
Knoprep
Skattkista
Rubiner, påsar, ”Svarta Pärlan”
Knoptampar

Piratseglarskola, del 2 – lektion 3
Tema: Jack Sparrows pussel, del 1 (av 4)
Dela in barnen i fyra grupper (åtta barn i varje, två ledare och fyra båtar per grupp).
1. Upprop, frukt, hissa flaggor med en grupp
2. Uppdelning i fyra grupper (namn på grupperna?)
Varje ledare skriver snabbt upp vilka barn som ingår i grupperna
3. ”Svarta Pärlan” har försvunnit igen. Jack Sparrow har stulit tillbaka den för att lägga den ihop med
skatten.
Ledtrådar: Jack Sparrows brev som berättar om pusslet, brevet ligger gömt bakom lämpligt utrymme, till
exempel en sjöbod.
4. Ta brevet och springa till optimistjollarna, förtöjda i en rad vid bryggan (2–3 i varje båt)
5. Tre stationer på sjön:
 Jack Sparrows ö/Dödskalleön
 Hopptornet vid badplatsen
 Klubbåt vid boj.
6. Rutt per grupp:
A. Segling/bogsering till Dödskalleön, kolla i kistan
B. Tillbaka till bryggan, förtöjning. Motorbåt i full fräs till hopptornet, kolla i kistan
C. Paddling/segling till klubbåt vid boj. Hämta gömt pussel. Följebåt transport mellan båtarna
7. Tillbaka till bryggan med pusselbiten. Genomgång med hela gruppen hur biten ser ut.
8. Återställning av båtar
9. Gemensam samling, piratflaggan ner
Två ledare per grupp + back-up vid stationerna.

Piratseglarskola, del 2 – lektion 4
Tema: Jack Sparrows pussel – del 2 (av 4)
Varje grupp skall hitta en pusselbit som ledarna sedan tar hand om!
Fyra grupper (åtta barn i varje, fyra båtar per grupp):
1. Upprop, frukt, hissa flaggor med en grupp
2. Uppdelning i grupperna (namn på grupperna – dokumenteras i boken)
Varje ledare skriver snabbt upp vilka barn som ingår i grupperna i sin bok.
3. Uppdrag: hitta ledtrådar som leder till pusselbit nr 2
A. Gemensam riggning per grupp av fyra jollar (två barn i varje båt). Repetera vad som är viktigt vid
riggning/sjösättning.
B. Sjösättning per grupp. Utnyttja alla bryggor, gå igenom vilken sida man sjösätter och förtöjer på och
varför.
C. På bryggan per grupp: gå igenom vindriktning och hur man seglar halvvind + hur man slår
D. Segla kort halvindsbana fem varv (en bana per grupp) OBS! Tre av banorna läggs ut före kl.18. Vid
hårt väder kör vi paddling i stället, två barn paddlar och ett barn styr.
E. Segla till förtöjd gummibåt fylld med överraskningar och ledtrådar (godis, vattenballonger, ledtråd). OK
att slänga vattenballonger på ledarna, EJ på varandra.
F. Samling av respektive grupp vid bryggan, förtöjning, genomgång av dagens slutuppdrag: hitta och hämta
pusselbit 2.
G. Avfärd per grupp till ”gömstället” för pusselbiten med följebåten (= på botten i en av de förtöjda
följebåtarna)
4. Tillbaka till bryggan med pusselbiten. Genomgång med hela gruppen hur biten ser ut.
5. Återställning av båtar och riggar.
6. Gemensam samling, piratflaggan ner
7. Alla ledare hjälps åt att återställa på udden: båtar, följebåtar, flaggor, bojar, ser över ev. materialskador
mm.

Piratseglarskola, del 2 – lektion 5
Tema: Jack Sparrows pussel – del 3 (av 4)
Varje grupp ska hitta en ny pusselbit som ledarna sedan tar hand om.
Fyra grupper (åtta barn i varje, fyra båtar per grupp):
1. Innan barnen kommer:
Rigga och sjösätt så många optimistjollar som möjligt. Utnyttja alla bryggor. Gör i ordning fyra följebåtar.
Lägg ut två korta halvvindsbanor.
2. Upprop, frukt, hissa flaggor med en grupp
3. Uppdelning i grupperna (namn på grupperna – dokumenteras i boken)
Varje ledare skriver snabbt upp vilka barn som ingår i grupperna i sin bok.
4. Uppdrag: hitta ledtrådar som leder till pusselbit 3
A. Samling på bryggan per grupp: Gå snabbt igenom vindriktning och hur man seglar halvvind + hur man
slår
B. Segla kort halvindsbana i åtta med slag – två varv
TEMPO! OBS! banorna läggs ut före kl. 18. Vid hårt väder kör vi paddling i stället, två barn paddlar och
ett barn styr. Vid halvhårt utan spristake.
C. Segla till förtöjd gummibåt fylld med kottar och ledtrådar (senast kl 18.40)
D. Samling av respektive grupp vid bryggan, förtöjning, SNABB genomgång av dagens slutuppdrag: hitta
och hämta pusselbit 3.
E. Avfärd per grupp till ”gömstället” för pusselbiten med följebåten i full fart (=i kistan på hopptornet) 5.
Tillbaka till bryggan med pusselbiten. Genomgång med hela gruppen hur biten ser ut.
6. Upp- och återställning av båtar och riggar.
7. Gemensam samling, piratflaggan ner
8. Alla ledare hjälps åt att återställa på udden: båtar, följebåtar, flaggor, bojar, ev. materialskador mm.
Två ledare per grupp + back-up

Piratseglarskola, del 2 – lektion 6
Tema: Jack Sparrows pussel – del 4 (av 4)
Varje grupp ska hitta en ny pusselbit som ledarna sedan tar hand om.
Fyra grupper (åtta barn i varje, fyra båtar per grupp):
1.
Innan barnen kommer
Rigga och sjösätt så många optimistjollar som möjligt (16 st).
Gör i ordning fyra följebåtar. Bogsering och ankring av jollarna vid ny brygga,
och utanför Jack Sparrows ö. Ledtrådar i båtarna.
OBS: ALLA ledare SKA ha flytväst på bryggan och i båtar
2.
Upprop, frukt, hissa flaggor med en grupp
3.
Uppdelning i grupperna (namn på grupperna – dokumenteras i boken)
4.
Uppdrag: hitta ledtrådar som leder till pusselbit 4
A.
Samling på i följebåt per grupp: Gå snabbt igenom vindriktning.
Jack Sparrow har stulit jollar.
B.
Kör motorbåt till jollarna. Ilastning två och två – TEMPO!
Vid hårt väder kör vi paddling i stället, två barn paddlar och ett barn styr.
Vid halvhårt utan spristake.
C.
Segla till medvind till bryggorna.
D.
Samling av respektive grupp vid bryggan, förtöjning, SNABB genomgång
av dagens slutuppdrag: hitta och hämta pusselbit 4.
E.
per grupp till ”gömstället” för pusselbiten, språngmarsch!
(= kistan finns i verkstaden i mastskjulet)
5.
Tillbaka med pusselbiten. Genomgång med hela gruppen hur biten ser ut.
6.
Upp- och återställning av båtar och riggar.
7.
Gemensam samling, piratflaggan ner
8.
Alla ledare hjälps åt att återställa på udden: båtar, följebåtar, flaggor, bojar,
ev. materialskador mm.
Två ledare per grupp + back-up

Piratseglarskola, del 2 – lektion 7
Tema: Hitta Jack Sparrows skatt inkl. Black Pearl
Fyra grupper (åtta barn i varje, fyra båtar per grupp):
1.
Innan barnen kommer
Gör i ordning fyra följebåtar och lägg vid bryggorna
(+ en följebåt till Jack Sparrow + medhjälpare)
Vattenballonger + kottar i båtarna.
Gå igenom upplägget: (Skattkistan med tre Black Pearl + 30 små piratboxar
med överraskning i, ved till öppen eld, rekvisita, vattenballonger m m)
2.
Upprop, hissa flaggor
3.
Uppdelning i grupperna
4.
Uppdrag: hitta skattkistan
A.
Samling i följebåt per grupp.
B.
Kör motorbåt längre distans (ca 2000 m) till ny vik. OBS alla tre båtarna kör
sakta i bredd sista 200 meterna.
C.
Lägg till per grupp till ”gömstället” för kistan, OBS! försiktigt: INGEN får
halka eller slå sig. 30 små piratboxar med överraskning i – en till varje barn.
Tillbaka till båtarna.
5.
Tillbaka, genomgång med hela gruppen hur black pearl ser ut.
6.
Gemensam samling, piratflaggan ner
7.
Alla ledare hjälps åt att återställa på udden: båtar, följebåtar, flaggor, bojar, ev.
materialskador m m.
Två ledare per grupp + back-up

Piratseglarskola, del 2 – lektion 8
Sista lektionen – avslutning
Förberedelser innan barnen kommer







Förbereda knoprep till alla
Hissa flaggor
Sjösätta 15 optimister (5 per grupp) och lägga på läsidan av bryggorna
Lägga kort halvvindsbana
Tre följebåtar
Fixa bullar och saft

När barnen är på plats






Upprop/närvaroavbockning
Hissa piratflaggor
Segeluppvisning för föräldrar
Återställ jollar och segel gruppvis
Fika: saft och bullar

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden
Diska, städa, lås och stäng

Kaparpirater – lektion 1
Lektion 1 – Introduktion
På programmet








Upprop/avbockning närvarande per grupp
Dela upp barnen i tre grupper
Hissa piratflaggor
Utdelning av bandana och påse (endast till de nya piraterna, de gamla som tappat bort grejor
kan köpa nya för 50 kr.
En grupp riggar landjollarna.
Sjösätt optimister. Segla halvvind två och två. Dela upp i grupper. Ca tolv båtar.
En av ledarna kör information och fika med föräldrarna.

Mot lektionens slut:




Ta ner flaggor
Återställning av udden
Diska, städa, lås och stäng

Kaparpirater lektion 2
Förberedelser innan barnen kommer





Sjösätta 15 optimister (5 per grupp) och lägga dem på läsidan av bryggorna
Sjösätta och ankra upp en 2-krona inne i lämplig vik på långdistans (ca 1,5 km)
Tre följebåtar
Förbereda 2-kronan som piratskepp och bemanning + guldmynt och godis

När barnen är på plats








Upprop/närvaroavbockning
Hissning av piratflaggor
Segling halvvindsbana med gipp och slag vid respektive boj (ca 40 min, tills alla i gruppen kan,
individuell coachning). Två barn per jolle
Segling gruppvis till 2-kronan när ledarna säger OK. Knycka ett guldmynt + godis per barn från
piraterna i 2-kronan, lägga mynt i piratpåsen, sparas
Segling från 2-kronan till Less inre brygga.
Lägg till på läsidan (ledare som tar emot)
Gruppvis återställa jollar och segel

Mot lektionens slut





Ta ner flaggor.
OBS! Grillen tänds kl 19 så föräldrar och syskon kan grilla och fika
Återställning av udden
Ev. diska, lås och stäng

Kaparpirater lektion 3
Förberedelser innan barnen kommer






Sjösätta 15 optimister (5 per grupp). Lägg på läsidan av bryggorna
Lägg ut trekantsbana + 2-krona ankrad utanför Dödskalleön
Tre följebåtar
Bestäm vem av ledarna som klär ut sig
Fixa vattenballonger

När barnen är på plats









Upprop/närvaroavbockning
Hissning av piratflaggor
Gå igenom hur man seglar trekantsbana i lugn och ro (halvvind, kort kryss, slör, gipp, halvvind
osv.).
Segling trekantsbana med gipp och slag (ca 40 min, tills alla i gruppen kan, individuell coachning).
Två barn per jolle.
Segling gruppvis till 2-kronan när ledarna säger OK. Lägg till i rad.
 Följebåt till Dödskalleön. Hämta överraskning i kistan på ön.
 OBS! Piratvarning! Svarta Malin eller Jack Sparrow kan lura i vassen.
Segling gruppvis tillbaka till trekantsbanan.
Lägga till på läsidan av en brygga (ledare som tar emot).
Gruppvis återställa jollar och segel.

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden.
Ev. diska, lås och stäng.

Kaparpirater lektion 4
Förberedelser innan barnen kommer






Sjösätta 15 optimister (5 per grupp) och lägg på läsidan av bryggorna (bogsering eller segling utan
spristake).
Lägg ut tre skatter på botten utanför sandgrundet, skatten sitter fast i rep till bräda som flyter
ovanför.
Ställ skattkistan i viken på trätrallen.
Förbered en person som ska vara Jack Sparrow/Svarta Malin med vattenballonger och bomber
(Jack Sparrow/Svarta Malin kommer i båt).
Tre följebåtar och en båt till Jack Sparrow/Svarta Malin.

När barnen är på plats












Upprop/närvaroavbockning
Hissning av piratflaggor.
Gå igenom hur man seglar halvvind i lugn och ro.
Segling/bogering till yttre bryggan vid Aspenäsbadet (tid ca 30 min, tills alla i gruppen kan,
individuell coachning). Två barn per jolle.
Lägg till i rad vid badet.
Följebåt till bräda vid grundet. Hämta upp skatten från botten.
Försiktigt, ledare hjälper till. Ta upp meddelandet + en kula per barn.
Segling/bogsering gruppvis tillbaka till Less-bryggan
Lägg till på läsidan Less-bryggan (ledare tar emot).
Leta reda på skattkistan med godis (en godisbit per barn).
 OBS! Piratvarning!! Svarta Malin eller Jack Sparrow kan lura i vassen i båt.
Gruppvis återställa jollar och segel.

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden.
Ev. diska, lås och stäng.

Kaparpirater lektion 5
Förberedelser innan barnen kommer





Sjösätta minst 15 optimister (5 per grupp). Lägg på läsidan av bryggorna.
Lägg ut trekantsbana.
Ev fixa vattenballonger (1 per barn)
Tre följebåtar

När barnen är på plats












Upprop/avbockning närvaro per grupp.
Hissning av piratflaggor
Gå i lugn och ro igenom hur man seglar halvvind.
Segling till lämplig brygga (mellandistans, ca 500 m) med individuell coachning tills alla i gruppen
kan. Två barn per jolle.
Lägg till i rad vid badet.
Gå igenom hur man seglar trekantsbana i lugn och ro (halvvind, kort kryss, slör, gipp, halvvind
osv.).
Segling trekantsbana med gipp och slag (ca 40 min, tills alla i gruppen kan, individuell coachning).
Två barn per jolle.
Lägg till på läsidan av klubbryggan (ledare tar emot)
Dela ut en vattenballong per barn.
Försöka pricka ledare i följebåt.
Återställa jollar och segel.

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden.
Ev. diska, lås och stäng.

Kaparpirater lektion 6
Förberedelser innan barnen kommer





Sjösätta 15 optimister (5 per grupp). Lägg på läsidan av bryggorna.
Fylla vattenballonger
Fylla kistan med Piggelinglass och köra till hopptornet.
Tre följebåtar

När barnen är på plats







Upprop/avbockning närvaro per grupp.
Hissning av piratflaggor
Gå igenom hur man seglar slör och kryss samt tilläggning vid hopptornet.
Segling gruppvis till hopptornet (ev bogsering), tilläggning och hämta glass samt vattenballonger.
Segling tillbaka till bryggan. OK att slänga ballonger på segel- och följebåtar.
Lägg till på läsidan av klubbryggan (ledare tar emot)
De som vill: vält jollen på grunt vatten, roder/centerbord i, rigg till mastskjulet. Träna på att ösa.
Ledare i vattnet som stöttar.

Mot lektionens slut





Gruppvis återställa jollar och segel.
Ta ner flaggor.
Återställning av udden.
Ev. diska, lås och stäng.

Kaparpirater lektion 7
Att lära sig kryssa
Förberedelser innan barnen kommer




Sjösätta och rigga 18 optimister (6 per grupp). Lägg på läsidan av bryggorna.
Lägg ut fyrkantbana med kryssboj i form av uppblåsbar strandleksak, fylls med bollar.
Fixa följebåtar

När barnen är på plats







Upprop/avbockning närvaro per grupp.
Hissning av Piratflaggor
Gå igenom hur man seglar slör och kryss, slag samt fyrkantsbana i lugn och ro.
Segling alla gruppvis i banan, två och två som byter av. OK att hämta bollar att slänga på ledare.
Ge mycket feedback/instruktion till varje barn.
Lägg till på läsidan av klubbryggan (ledare tar emot).
De som vill: vält jollen på grunt vatten, roder/centerbord i, rigg till mastskjulet. Träna på att ösa.
Ledare ska finnas i vattnet.

Mot lektionens slut





Gruppvis återställa jollar och segel.
Ta ner flaggor.
Återställning av udden.
Ev. diska, lås och stäng.

Kaparpirater lektion 8
Den stora finalen med sjörövarjakt till Hagaviken.
Förberedelser innan barnen kommer









Sjösätta och rigga 18 optimister (6 per grupp). Lägg på läsidan av bryggorna.
Fyll vattenballonger, tre per barn (minst 120 st)
Fixa skattkista med överraskning, en påse per barn. Kör skattkistan till utflyktsplats på långdistans
(ca 2 km),
En piratbåt som ska köra iväg med kidnappade ledare
Förbereda Piratviken, smällare och vattenballonger mm
Synka uppgifter mellan ledare, telefonkontakt mellan ledarna för att synka anfallet!
Tre följebåtar
Samla alla ledare innan: genomgång av upplägg och roller.
- Huvudledarna kidnappade till utflyktsviken/-ön.
- Hjälpledarna har fått brev av sjörövarna/kidnapparna
- Brevet är gömt i kistan längst in i båtskjul/sjöbod (rökmaskin)

När barnen är på plats










Upprop/avbockning närvaro per grupp.
Hissning av piratflaggor
Barnen ska hitta brevet i kistan inne i mastskjulet (rökmaskin). Gå igenom uppdraget per grupp.
• Segla gruppvis till utflyktsplatsen. Ankra följebåt och jollar.
Motorbåt – befria ledarna i båten, en grupp i taget.
Barnen får skattkarta över Pirayavikens skatt.
Dela ut vattenballonger. Alla gemensamt med följebåtar till bryggan på utflyktsplatsen.
Fight med pirater – ta skatten!
Tillbaka till jollarna och segla till klubben
Tilläggning och bullkalas!

Mot lektionens slut




Ta ner flaggor.
Återställning av udden.
Ev. diska, lås och stäng.

Extralektioner
Extralektioner
1. Samling och upprop
2. Samling i respektive grupp: - De farliga Sjöpiraterna
- Piratklubben (ska hissa piratflaggan)
- Dödskallarna
3. Alternativ 1 (vid dåligt väder och mycket vind)
Övning 1: Titta på hemläxan – byggda sjörövaroptimister, gå igenom båtens delar, repetera namn på
barnen i gruppen.
Övning 2: Bygga piratbarkbåtar OBS! Ledarna övervakar/håller i knivarna.
sätts ihop, jobba två och två i grupperna, ledare hjälper till

Skrov, mast, segel, roder

Övning 3: Race med piratbarkbåtarna (totalt ca 18 barkbåtar, 6 i varje grupp)
Start vid lovartsbryggan, mål vid läbryggan. Lika många barn på bryggorna (startare och mottagare) 2-3
race. Följebåt med ledare som plockar upp båtar som seglar för långt/missar bryggan.
Övning 4: Ankrace, barnens namnmärkta medhavda badankor
Start vid lovartsbryggan – mål vid motorbåtsbryggan eller vid följebåt
Övning 5: Fylla spann med öskar. Tävling mellan de tre grupperna
Alla på tre led mellan stranden och tre hinkar. Ett öskar ska vandra mellan barnen.
Först med full hink vinner men alla får pris: dödskallegodis och skeppsskorpor.
4. Alternativ 2 (vid bra väder och lite vind)
Övning 1: Titta på hemläxan – byggda sjörövaroptimister, gå igenom båtens delar, repetera namn på
barnen i gruppen
Övning 2: Sex optimistjollar per grupp (riggade och klara, förtöjda vid
varje bryggnocke, en brygga per grupp).
Segling två och två till uppblåsbar krokodil och uppblåsbar ö.
Uppdrag: Hämta en flaskpost per båt (+skeppsskorpor m m)
och segla tillbaka till bryggan. Öppna flaskposten på bryggan.
Övning 3: Ta upp jollarna och rigga ner. Alla i gruppen hjälps åt tills gruppen är klar
Övning 4: Fylla spann med öskar. Tävling mellan de tre grupperna.
Alla på tre led mellan stranden och tre hinkar. Ett öskar ska vandra mellan barnen.
Först med full hink vinner. Alla får pris: dödskallegodis och skeppsskorpor.

Nattsegling
Program





Riggning och genomgång
Kort bana med start vid bryggan, rundning av belysta bojar, mål vid bryggan.
 Mycket kort specialbana för nybörjare, lite längre bana för de mer erfarna.
Korvgrillning, brasa och varm dryck på land
Avslutning (planerad till strax efter kl. 20)

Medtag





Två ficklampor per deltagare (gärna pannlampa), tejp och linor att fästa ficklampan med.
Varma kläder (+ombyte)
Grillkorv + tillbehör + varm dryck
Kompisar och supportrar

Övrigt



Båtar och flyvästar finns till utlåning
Föräldrar/anhöriga får jättegärna hjälpa till med arrangemanget (ordnas på plats)

Exempel på föräldrauppgifter







Starter/”dynamitard”
följebåtsförare
banläggare
grill-/eldvakt
säkerhetsansvarig
support på bryggan

