
Sjøkorpset i Oslo



Hva er Sjøkorpset?

• Frivilling organisasjon som har drevet opplæring 

av barn og ungdom i seiling i over 100 år.

• Siden 1953 har mer enn 10 000 barn og unge 

seilt med skuta vår, S/Y Mohawk II.

• I Sjøkorpset har man det gøy med leker og 

konkurranser, samtidig som man lærer å seile 

og ta vare på skuta.

• Vedlikehold av Mohawk II er derfor en naturlig del 

av å være medlem i Sjøkorpset



Hvordan opplever ungdom Mohawk II?

Josef Jonassen - Sjøkorpsgutt Nils Staalesen - Sjøkorpsgutt

Jeg er med å seile med 

Mohawk II og Sjøkorpset

for det sosiale og fordi

jeg liker å lære nye ting.

Ombord på Mohawk 

kjenner jeg på vennskap og 

samhold man kun finner til 

sjøs. Et bånd du tar med 

deg ut av båten også.



Aktiviteter vi (ungdomsledere) 
er med på om bord

• Vi skal lette jobben til skipper og styrmann:

• Vi skal ta initiativ til å lære de små opp og sette 

dem i arbeid

• Vi blir igjen lært opp av mer erfarne 

båtsmenn og skippere

• Vi er med på å seile, men har også ekstra 

ansvar i å ta med de små og lære de opp i 

de forskjellige oppgavene vi har.



Hvordan fattet Sjøkorpset 
interesse for prosjektet?

• Utvikle Sjøkorpset som forening

• Da Mohawk II gikk ned i 2004 forsvant kjernen 
i foreningen i over seks år.

• Behov for å fornye oss samt hente opp det gamle

• For dette trengs tilstrekkelig med ledere

• Holde på ledere og rekruttere nye

• Erfaring med at ungdomsledere forsvinner

• I tillegg til skole og andre interesser som trekker 
vekk fra Sjøkorpset.

• Vanskeligere å fortsette med turer når foreldre 
ikke bidrar eller bidrar i mindre grad økonomisk.

• Mange får seg ekstra jobb og får dermed ikke like 
mye tid til å delta i aktiviteter.

• Alt dette bidrar med at ungdommen sakte 
faller ut av systemet.



• Vanskelig å få med ungdom uten at 

de skal få noe ut av det
• Arbeidet som vi legger ned gjør at båten holder 

seg fin slik at vi kan bruke den. Dette og spesielt 
bruken av Mohawk gjør at vi alle har et forhold til 
den.

• Ungdom som lærer opp ungdom

• Strukturert undervisning med pensum

• Må være på samme plattformer for 

å nå ut til barn og unge

Hvordan få ungdom 
interessert i fartøyvern
- og hvordan holde dem der?



Hva fungerer / fungerer ikke 
når det gjelder å engasjere ungdom?
• Fungerer

• Å ha en sosial arena

• Være tolmodig med ungdommen

• Fungerer ikke
• For stor aldersforskjell



Hvilken nytte 
mener dere 
at dere personlig 
har av å delta?

• Det sosiale – ha det gøy 
med gøyale folk

• Lære seiling + 
fartøyvern

• Egen tilknytning til sjøen

• Å få ting til 
(mestringsfølelse)
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