
Hur ska man bäst beskriva Malma 
Kvarn för den som aldrig varit där?

Ostpricken frågar Eric Palmberger, 
som själv varit deltagare eller ”päron” 
som man säger, men nu är lägerchef 
under några läger på sommaren. Dess-
utom sitter Eric med i Stockholms-
kretsens styresle för att att besluts-
processer och samarbete ska flyta på bra.

Eric: ”Malma kvarn är beläget på 
Värmdölandet nära Nämdöfjärden i 
Stockholms skärgård. Här har Kryssar-
klubben anordnat seglarläger i över sjut-
tio år. Det är helt otroligt! egentligen! 
Det betyder att ttusentals barn och 
ungdomar har genom åren fått utbild-
ning i segling och sjöliv här. 

Vi bor i ett fint klubbhus med 
glasveranda ut mot hamnen Malma 
Kvarn. Vi har en härlig badsjö runt 
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Gemenskap+segling=Malma Kvarn
Under två helger i september var det återträffar på Malma Kvarn för barn och ungdomar som varit med på seglarläger under 
sommaren 2018. Här är det ungdomar och ledare som  ser fram emot en glad återträff helgen den 22-23 september.

knuten och stora grönområden för lek 
och avkoppling. Vi har segling varje 
dag och brukar ha gemensam lunch 
ute på någon fin ö. Efter middagen 
är det lite egentid. På kvällarna har vi 
alltid någon gemensam aktivitet.

I hamnen ligger våra Tvåkronor som 
är en lättseglad flermansjolle med stor-
segel och fock, perfekt för seglarläger. I 
år fick vi ett antal nya segel till båtarna 
vilket gjorde seglingen ännu roligare.

Vi lägger stor vikt vid kamratskap 
och att ha kul tillsammans. Vi tycker 
att det är viktigare att socialisera sig 
med sina kompisar på lägret än att 
vara uppkopplad. 

Vi brukar därför ha mobilfritt stora 
delar av tiden. Först tycker kanske en 
del att det är löjligt. Sen tycker de att 
det är bra.”



Seglarläger Malma Kvarn 
Program sommaren 2019

Seglarläger Junior yngre 14-20 juni (7 dagar)
Lägret passar för barn som har liten eller ingen tidigare 
seglingserfarenhet. På detta läger får du lära dig grun-
derna i seglingens fina konst.
Pris medlem 4 550 kr. (Pris ej medlem i SXK 4 900 kr)

Seglarläger Junior Mix 24-30 juni (7 dagar)
Lägret passar för lite äldre barn/ungdomar som har 
liten eller någorlunda tidigare seglingserfarenhet. På 
detta läger får du lära dig segling från grunden och ut-
veckla dina kunskaper utifrån din egen nivå.
Pris medlem 4 550 kr( Pris ej medlem i SXK 4 900 kr)

Seglarläger Junior äldre 3-10 juli (8 dagar)
Lägret passar för lite äldre barn/ungdomar som har 
lite till någorlunda tidigare seglingserfarenhet. På detta 
läger får du lära dig segling från grunden och utveckla 
dina kunskaper utifrån din egen nivå.
Pris medlem 5 200 kr (Pris ej medlem i SXK 5 600 kr)

Konfirmationsläger/Seglarläger 13-31 juli
Konfirmanderna delas upp i två grupper där de läser 
på förmiddagen och seglar på eftermiddagen eller 
tvärt om. Kvällarna avslutas med en liten kvällsandakt 
med sång och musik. Vi samtalar om livets stora frågor 
såsom existens, kärlek och etik. Konfirmationen sker i 
Oscars kyrka i Stockholm.
Pris medlem 1 3600 kr (Pris ej medlem 14 900 kr)
(Priset är justerat med clearingspeng för konfirmation)

Seglarläger Tonåring 4-14 augusti (11 dagar)
Lägret passar för lite äldre ungdomar som har någor-
lunda tidigare seglingserfarenhet. På detta läger får 
du lära dig segling från grunden och utveckla dina 
kunskaper utifrån din egen nivå. Det går bra att även 
komma till lägret som nybörjare då man snabbt sätts in 
i kunskaperna kring segling.
Pris medlem 7150 kr (Pris ej medlem i SXK 7700 kr)

Aspirantläger 17-18 augusti (2 dagar)
Lägret vänder sig till dig som vill börja arbeta som 
ledare på seglarlägret Malma Kvarn. Vi går igenom 
de olika göromål som du kan komma att sköta som 
aspirant, från kök till instruktör, pedagogik och arbets-
metodik. Lägret ger dig en inblick i ledarlivet på Malma 
och ger dig en första möjlighet att visa vem du är inför 
anställningsintervjuerna som sker våren 2020.
Pris 1 800 kr
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Anmäl dig redan nu!
Mer info på:

sxk.se/stockholmskretsen


