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Ordförande har ordet:

Våren har varit en hektisk tid för Säters 
scoutkår, med övernattning i Risshyttan 
för hela kåren, St Georg, Valborgsfi ran-
det, städdag i Risshyttan, Risshyttelägret 
och Norn hajk. Valborgsfi randet samt 
Risshyttelägret viktiga inkomstkällor för 
kåren.

Av alla dessa aktiviteter så är det nog 
Risshyttelägret som har varit den mest 
arbetsamma aktiviteten. På lägret var 
det ca 145 deltagare inklusive bävrar, 
miniorer, juniorer, patrullscouter, senio-
rer, ledare, föräldrar + diverse hundar & 
några myggor. Som ordförande vill jag 
tacka alla som har planerat, hjälpt till el-
ler varit med på lägret, där vädret tyvärr 
var lite regnigt ibland (men kom ihåg: det 
fi nns inget dåligt väder, bara dåliga klä-
der), men som slutade i fi n sol. Flera av 
deltagande kårar kom och tackade för ett 
bra läger efteråt. Speciellt vill jag tacka 
lägeransvarig Martin Persson, matansva-
rig Lars Jungermann, tidningsansvariga 
Magnus Östling, lägerbålsansvariga Sara 
och Ester (seniorer, som fi xade 2 bra 
lägerbål för första gången) och Jörgen 
Erlandsson som planerade och genomför-
de en hel natts aktiviteter för seniorerna 
natten före start av Risshyttelägret.

Själv var jag tyvärr bara närvarande vid 
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några av aktiviteterna vid Risshyttelägret. 
Jag var däremot med i Säters ledarlag 
i Nornhajken som Hedemora scoutkår 
arrangerade förra helgen. Det var min 
fjärde Norn hajk (ledarlag), och denna 
gången var vi så få deltagare att vi lånade 
en ledare (Mia) från Borlänge. Av en 
patrull på fyra var det några som gick 
hajken för att ha kul och så var det några 
som gick för att vinna. Tyvärr blev de 
sistnämnda besvikna i år, men det kom-
mer fl era Norn hajker.  Förutom ett ledar-
lag hade Säter scoutkår två seniorlag som 
kom på 2:a respektive 4:e plats vilket de 
ska ha en eloge för. Man vet aldrig vad 
arrangörerna av Norn hajken har klurat 
ut, men denna gång var det bl.a. mycket 
virkning med både garn och spaghetti.

Efter några månader som ny ordförande 
är min erfarenhet att det inte är svårt, 
eftersom det är så många inom kåren 
som tar stort ansvar och gör saker. För 
Risshyttelägret hade vi en egen plane-
ringsgrupp, och vi har också bestämt 
ansvariga för många andra aktiviteter. 
Eftersom vi också har många hjälpande 
föräldrar så tog det heller inte lång tid 
för att få ett nytt plåttak på förrådet i 
Risshyttan heller. Kåren vill också tacka 
alla föräldrar och scouter som deltog i 
städdagen av Risshyttan!

Nästa stora begivenhet blir vår resa till 
sommarlägret Jingiijamborii i mitten av 
juli, som jag ser fram emot med stor nyfi -
kenhet, eftersom jag aldrig har deltagit på 
ett så stort läger.

Scouthälsningar från:
Hege 
email: aspwik@telia.com
Tel 0225-52606
Mobil: 070-6178109 (fungerar ej 
hemma i Aspnäs)
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VALBORGSMÄSSOAFTON

I år var kommunens maj-brasa flyttad till Prästgärdet, ifrån 
Skinnbo udde. Därför fick vi flytta vår korv och 

hamburgarförsäljning också. 

Vid halv åtta samlades ett gäng ledare och föräldrar i lokalen 
för att plocka fram allt som behövs. Framme vid Prästärdet 
började vi ställa ut marschaller och göra i ordning grillen.  

Snart steg oset från grillkorv och hamburgare och folk 
började strömma till. 

Prick klockan 21.00 stegade Sara fram till maj-brasan 
utrustad med gasolbrännare och satt eld på den. Det var en 
stor brasa som snabbt tog eld, så ett gäng seniorer fick fullt 

upp med att hålla elden under kontroll. 

När det så blev mörkt blev det dags för Peter och Jörgen att 
skjuta det stora fyrverkeriet som de fått i uppgift att göra. 

Det var ett stort fyrverkeri som syntes långt. 

Efter det så började folk gå hem och vi avvecklade vår 
försäljning.

När vi åkte hem lämnade vi Martin, Jörgen och Patrik kvar 
att vakta brasan ända till morgonen. Tur att de hade Jörgens 

bil att sitta i. 

Tack till alla som hjälpte till. 

Lars

NYA SCOUTDRÄKTEN 

Det finns fortfarande möjlighet att beställa den nya 
scoutdräkten till reducerat pris. 

Titta i senaste numret av scouttidningen och lämna sedan din 
beställning till Lars Jungermann senast den 20 juni.  

Tyvärr har det blivit fel i scouttidningen.  
Introduktionspriserna gäller om vi beställer minst 20 plagg 

och något Jiingiipaket finns inte. 
Storlekar och mått finns på www.scoutvaror.nu och titta på 

storlekar mm. 
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  ST:GEORG övernattning 2007 

Några, typ 2 st. startade med 
kanot kantring medels bad. 

Patrull fintrimmar storseglet på 
LL981 inför start. 

Gott om legobitar även på golvet. Lag Holly byggde 2st skepp 

Med mycket tejp seglade samtliga 
legoskepp. 

Efter som vinden är dålig inom 
hus användes en stormsimulator. 
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Nornhajken 25-27 maj 2007

Till årets Nornhajk var det anmält 3 
lag från Säters scoutkår, 2 seniorlag 
(ett med killar och ett med tjejer), 
samt ett ledarlag. Tävlingen är till 
för lite äldre patrullscouter, senio-
rer och ledare och det är Hedemora 
scoutkår som arrangerar varje år. 
Starten gick i år från skidbacken i 
Hedemora. 

Det var en snabb start med oriente-
ring där frågorna var mest förkort-
ningar använda inom scoutrörelsen. 
De som inte sprang orientering hade 
fullt upp med att virka och göra i 
ordning en form för att stöpa ett 
Nornhajksmynt. Övernattningen 
var på samma plats, men tyvärr var 
det ingen från Säter som hade läst 
instruktionerna så noga så ingen 
fi ck max poäng eftersom man skulle 
ha lämnat in kartan så snabbt som 
möjligt efter orienteringen.

Vid start nästa morgon blev alla pa-
truller utrustade med ballonger som 
skulle fraktas med under dagen. Det 

visade sig att i 2 av ballongerna låg 
det fi kabiljetter, så på andra kontrol-
len fi ck vi fi ka med goda muffi ns.  
På första kontrollen skulle vi redo-
visa för vad vi hade sätt på turen 
dit, typ hur lång en bro var, vilken 
beklädnad det var på olika hus etc. 

Välproppade med fi ka vandrade vi 
vidare till de nästa kontrollerna. En 
var att vi skulle virka med spaghetti. 
Uppgiften var att med 4 långa 
spaghetti virka så långt som möjligt 
med minimum 5 luftmaskor per spa-
ghetti längd. En annan kontroll var 
att göra en 4,3 m lång pinne med 
hjälp av kvastskaft och gummisnod-
dar, och denna pinna skulle vara så 
rak som möjlig. Det var svårare än 
väntad. Sen var det också en kon-
troll med eldning och stöpning av 
mynt på kortast möjliga tid. Tror att 
ledarlaget hade det fi naste myntet 
av alla (lite skryt måsta man få ta 
med!) Sen var det också kontroll 
med knopar som inte var möjligt att 
få full pott på, labyrintkontroll med 
pingisboll och två kontroller med 
förfl yttning av vatten, där det var 
viktig att arbeta tillsammans.



Andra dagen var vi många som le-
tade efter woodkraft uppgifter ute i 
skogen eftersom vi alla fi ck info om 
att det skulle fi nnas efter den ena 
vattenkontrollen. Dock var detta fel 
information, och gjorde att många 
använda lång tid på onödig letning. 
Dagen avslutades med en badkon-
troll eftersom en gummisnodd per 
person i patrullen skulle föras längs 
ett rep som gick upp i träd och ut 
under bryggan i Sotbo där vi över-
nattade andra kvällen. 

Vi kom alla sent fram och då sma-
kade det extra gott med mat och 
några njöt också av att bada i sjön. 
Dom fl esta somnade gott i sina tält 
eller vindskydd, utom vissa som sov 
ute i en stol eller på en soffa.

Tredje och sista dag gick med till 
scout sudoku, stort träpuzzel, livlina 
kastning och woodcraft (frågor om 
djur och natur). Vi hade också fått 
en schiffer som var svårt att lösa 
eftersom de fl esta av oss inte hade 
rätt svar på frågor som följde med. 

Framme vid avslut i Norn var det 
sista övning som var balansgång på 
kortast möjliga tid. Trötta efter en 
helg med vandring över 2 mil (men 
med fantastiskt väder) så kom Jör-
gen med glass i massor som vi av-
slutade hajken med. Seniorkillarna 
kom på 2 plats, seniortjejerna på 4 
plats och ledarna kom på tredjeplats 
i Norn hajken 2007.
Vid pennan - Hege


