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Ordförande har ordet:

Ja – då har vi börjat närma oss slutet 
av en mycket aktiv höst. Det har varit 
scoutaktiviteter var och varannan helg. 
Några kanske tycker det blir mycket 
och vill hinna göra något annat också! 
Ja – det är det som är så bra med scou-
terna. Man kan välja bort någon träff/
hajk ibland utan att för den skull missa 
så mycket att man inte kan vara med 
längre. Men naturligtvis tycker vi att 
det är roligt när så många som möjligt 
deltar och har kul i det vi hittar på.

Hur orkar ledarna egentligen? Ja –det 
kan man verkligen fråga sig. Dess 
bättre kan man också som ledare få 
hoppa över någon gång och göra något 
annat. Men ibland kör det verkligen 
ihop sig. Just i går var det min tur att ha 
planerat lite illa. Vad gör man när man 
missat sin bonus-dotters trettioårskalas 
och samtidigt har bjudit in till miniorö-
vernattning? Ställer in? Jaha – vilket av 
det?
Nej – då tar Fia och skickar ut ett nöd 
mejl! Kan någon annan ledare komma 
och hjälpa till?
Vips anmäler sig ledare Hege – vis-
serligen skall hon åka till USA klockan 
fyra på söndag morgon, men till klock-
an åtta på lördag kväll kan hon stanna. 

Och se´n då? Hinner Gudrun hem från 
Uppsala och ut till Risshyttan till dess? 
Antagligen inte. Ensam bör man aldrig 
vara med ett gäng ungar. Två seniorer 
dyker upp, Sofie från Säter och ku-
sin Filip från Huddinge – och ledare 
Jörgen ställer upp som vuxen bakjour. 
Jörgen behöver dock aldrig inträda i 
den rollen – för mamma Anette kom-
mer ut till Risshyttan mellan klockan 
åtta och tio. 
Tack alla Ni som såg till att miniorö-
vernattningen kunde genomföras som 
planerat!

Nu är övernattningarna/hajkerna slut 
för den här terminen, för de minsta 
scouterna. De äldre har dock en 10-årig 
tradition av bära vidare – tältövernatt-
ning i början av december. Jag hoppas 
Ni får kul – fryser gör Ni inte – och jag 
– jag kommer göra något annat just den 
helgen…

Ha en skön scoutvinter! önskar Gytte
 
Har Ni några frågor, funderingar eller 
idéer om kåren och den verksamhet vi 
bedriver är Ni hjärtligt välkomna att 
höra av Er!

Den förälder som vill ha ett eget ex-
emplar av tidningen skaffar sig enkelt 
en ”prenumeration” genom att mejla 
till mig. Tidningen utkommer med ett 
lagom antal nummer per år.

Scouthälsningar från 
Gudrun ”Gytte” Jonsson-Glans

Tel. 0225-50850 , 
email: gudrun@glans.info
Mobil till vardags:  070-6575792,
mobil vid längre ledigheter: 
070-2698330
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Lägeravgift JingiiJamborii

Varför kostar 2007 års sommar läger (för juniorscouter och äldre) så mycket? Ja – det frågar 
sig många föräldrar, och det med rätta tycker jag. Jag vill därför förklara varför det står 1800 
kr på lägrets hemsida och vi har pratat om tre till fyra tusen! 

Lägeravgiften man betalar för att vara på lägret, äta, delta i aktiviteter är 1800 kr. Därtill 
kommer resa Säter-Skåne tur och retur. I dags läget vet vi inte vad det går på men för 5 år 
sedan kostade den 800 kr/person. Vi har därför räknat med grovt 1000 kr/person.  
Sedan måste det följa med ledare för att barnen skall kunna åka. En ledare per 6 scouter 
brukar vara ungefär lagom, men aldrig färre än tre (man måste vara två kvar av säkerhetsskäl, 
om det exempelvis händer något så som gör att den tredje måste åka iväg). Kårstyrelsen anser 
att ledarna som utan betalning avsätter 1 vecka av sin semester för att åka på lägret inte 
dessutom skall behöva betala för sin lägervistelse. Styrelsen har därför enhälligt beslutat att de 
ledare som oundgängligen behövs för att scouterna skall kunna åka, deras lägeravgifter skall 
scouterna som åker med bekosta. För att undvika att kostnaden blir alltför hög per person har 
styrelsen beslutat att för detta läger kommer kostnaden för ledarnas resa att tas ur vår 
gemensamma kårkassa. Kostnaden per scout blir då: 
Lägeravgift:   1800 kr 
Avgift för ledare:  ca 300 kr 
Egen resa  ca 1000 kr?? (en uppskattning) 
Totalt preliminärt 3100 kr 

Därför gick vi ut med uppgiften mellan tre o fyra tusen kronor för att absolut vara på säkra 
sidan. Innan definitivanmälan görs (före 1 mars) kommer Ni naturligtvis få reda på exakt 
avgift. Vi hoppa naturligtvis att det blir närmare 3000 kronor än 4000 kr. 

Se´n är det ju upp till varje förälder/familj om man vill betala hela avgiften eller om man vill 
engagera sig för att samla ihop pengar. Vid intresseanmälan tidigare i höst var det lite blandat 
vad man tyckte. Efter jul kommer vi kalla ihop alla intresserade föräldrar till en träff så Ni får 
möjlighet att träffas och diskutera hur Ni vill göra. Vi ledare kommer att stötta Er föräldrar i 
de aktiviteter Ni eventuellt hittar på (många av oss är ju också föräldrar, och intresserade av 
att få ner avgiften för våra egna barn) – men vi orkar/hinner inte, vara drivande i detta också. 

Seniorlaget har redan börjat förbereda egna aktiviteter för att få ihop pengar. Dessa pengar är 
dock deras egna och fördelas inom seniorlaget på det sätt de själva bestämmer. 

//På uppdrag av Säters scoutkårs styrelse/ Gudrun, ”Gytte” (Kårordförande) 

Ps. Det händer att det är fler ledare som följer med än ”vad som minst behövs”. I dessa fall 
betalar Era barn inte för dessa ”extra” ledares avgifter. Dessa bekostar de själva (eller alla 
ledare betalar en del själv) och det blir således en extra bonus för scouterna om fler ledare 
följer med. 
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Tälthajk med patrullisarna
Lördagen den 7 oktober hade patrullavdelningen en egen liten tälthajk i 
skogen vid Ovangårdarna, alldeles intill starten för söndagens Röde-Bill-
tävling.  Konstigt nog fanns det en bananbuske vid starten så scouterna 
fick lite energi som väl behövdes för att bära all utrustning till lägerplat-

sen. När allt var på plats började det regna så det var bara att ta på regn-
ställen och börja resa tältet. Efter några småjusteringar av tältpinnarna 
(det är ett mysterium varför stenarna i backen skall ligga exakt där pin-
narna skall ner...) stod tältet klart och det var dags att börja fixa med ved 

till natten. Det fanns gott om kullfallna träd och med hjälp av riktigt fin 
torrfura så blev det till slut en skaplig hög med kluven ved i tältet. Mid-
dagen bestod av kycklingwok med nudlar till och det var ingen som kröp 

ner i sovsäcken hungrig. Efter en varm och skön natt med stundvis röd 
kamin och med lite bus från ett par smygande seniorer (till slut avslöjade 
av reflexränderna på jackorna) var det bara tältrivning och frukost kvar 
innan det var dags för för nästa aktivitet, mer om detta på nästa sida!
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Den 8 oktober samlades Säters, 
Hedemoras och Vikmanshyttans 
scoutkårer för att hjälpa Hövding Röde 
Bill att få tillbaka sina guldmynt.. 

Hedemora poppar popcorn. 

Indian Snedfjäder ställer frågor om 
minnet. Hedemoras scouter på väg mot 

Rövarna.

Hövding blåöga och Tullllmannnen 
förhandlar om den för dagen extra- 
insatta stigbeträdningsmiljöavgiften i 
Kaktusdalen. 

Blåöga håller fast en tullsmitare så att 
skogens skräck kan leta genom 
scouten efter guldmynt. 

Patrull: Jägarna 61p, Reptilerna 53.5p, Rahemos 45, 
Junior: Örnen 56p, Vargen 47p, Räven45p 
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En strålande dag i mitten 
på oktober var det dags 
för den årliga tävlingen.  
Matilda och Jonas 
kämpar ensamma i patrull 
klasen 

Miniorerna var tävlings- 
sugna och utvilade efter 
att ha sovit natten innan i 
Risshyttan.

Det är inte krokodilerna 
som är farliga i krokodil- 
gapet utan pirayorna. Så 
linbana är klart att 
rekommendera 

Här visar vinnande minior 
patrullen upp sin färdighet 
i bilbaneraceing  

Efter genomförd vandring 
i skogen väntade ny- 
gräddade fattigariddare. 

Så var det dags att ta 
fram lappen med årets 
vinnare.

Den vinnande 
miniorpatrullen 
fotograferas.  

Märkesutdelning till alla 
deltagare, även till 
seniorerna som gjorde ett 
bra jobb med 
kontrollerna. 

Patrullscouterna 37p 

Minior: 
Björnarna 42p 
Djurpatrullen 37p 
Blommorna 30p

Resultat Joglobus 2006
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Jota/Joti
Jota/Joti hölls nästan som vanligt 3:e helgen i 
oktober. Eftersom Dalarnas distriktsstämma 
skulle hållas i Säter på söndagen startade vi 
Jota/Joti redan på fredagen, och avslutade på 
lördagseftermiddagen. 

På lördagen började vi med att ha en som vi 
trodde kortare eldningsövning, vädret var 
dock nästan i klass med ELDA3, så det tog ett 
tag innan alla var klara och fått sin korkkanon 
att avfyras.  
En ny övning på Jota var att rita via radio, på 
bilden nedanför verkar det som att Sofia 
försöker peka via radio, jag vet inte hur hon 
lyckades.
Jörgen



Om scoutskjortor 
I detta nummer av Draken finns en lapp för att kunna beställa scoutskjorta.  
Styrelsen vill informera om att så småningom kommer troligen alla scoutförbund i Sverige 
skaffa en gemensam skjorta – som då troligen ser lite annorlunda ut.
Inget är dock bestämt ännu och det kommer bli en övergångsperiod så man hinner nog växa 
ur sin skjorta innan det är dags att byta till den nya sorten.  
Ibland finns det begagnade skjortor till salu.  
(Om jag hinner städa våra garderober hemma till vi har nästa möte  
med miniorer/juniorer så skall jag ta med några stycken som vår familj växt ur). 

Hälsningar Gytte 

 
med hela familjen  

Lördagen den 25 november är inställd

Vi flyttar den till ett senare datum när 
solen värmer bättre, 

nå´n gång på vårvintern 2007.

Hälsningar Gytte och Fia
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Draken på internet 

Vår kårtidning finns i pdf-format på 
kårens hemsida: 
http://hem.passagen.se/saterscout/
Klicka på länken nere till vänster 
för att ladda hem den!



Din beställning vill vi ha senast den 10 december om du vill ha 
grejorna till jul. Lämna den till Lars Jungermann  Åkergatan 15. 
Har du några frågor ang. storlekar mm. Så kan du kontakta Lars 
Jungermann tel. 523 87. Det går även bra att gå in på 
www.getout.se/ssfscoutvaror för att se mått och storlekar. Där finns 
även andra kläder att beställa. Om det är något ni vill beställa skriv det 
och lämna till Lars så beställer han. 

Jag som beställer detta heter: 

Och bor på: 

Mitt telefonnummer är: 

  Målsmans underskrift 

Beställ scoutprylar!

   Du kanske behöver en scoutskjorta
    eller något annat. 



12

Barnskjortor 145:- 
Artnr Storlek Antal 

5522 134cl _____ 
5524 140cl _____ 
5526 146cl _____    
5528 152cl _____ 

5530 158cl _____ 
5532 164cl _____ 
5534 170cl _____    

Damskjortor 175:- 
Artnr Storlek Antal 

XXS  _____ 
XS  _____ 
S  _____ 
M  _____ 
L  _____ 
XL  _____ 
XXL  _____ 

Herrskjortor 175:- 
Artnr Storlek Antal 

XS  _____ 
S  _____ 
M  _____ 
L  _____ 
XL  _____ 
XXL  _____ 
XXXL  _____ 
BIG  _____ 

Övrigt till scoutskjortor, mm 
Artnr Benämning Storlek Pris Antal 

5615 Sölja läder  12:- _____ 
 Kårhalsduk  50:- _____ 

5625 Sverigehalsduk 25:- _____ 
5610 Blått textilskärp 45:- _____ 
5908 Seniorscoutmärke 10:- _____ 

 Sverigemärke 10:- _____ 

Basker
Artnr Benämning Storlek Pris Antal 

5653  53 115:- _____ 
5654  54 115:- _____ 
5655  55 115:- _____ 
5656  56 115:- _____ 
5657  57 115:- _____ 
5658  58 115:- _____ 
5659  59 115:- _____ 
5660  60 115:- _____ 
5661  61 115:- _____ 
5662  62 115:- _____ 
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Beställ scoutprylar!

   Du kanske behöver en scoutskjorta
    eller något annat. 
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Dramatik på öppet vatten

Allt började en solig eftermiddag på en ö i någon sjö. , så spolar vi 
framåt i X antal minuter. Vi var skuggade, vi paddlade för våra 
liv. Sofi vände sig, hon drog en suck av lättnad när ingen var där. 
Av trötthet och utmattning la vi 
oss ner i kanoten. Vi hade bara 
lämnat våra paddlar obevakade i 
några sekunder när fiende slog 
till och dom tog våra paddlar. Vi 
blev arga och bestämde oss för att 
vi skulle ha våra paddlar. Men 
fienderna stack iväg så vi 
bestämde oss för att klara oss utan paddlarna så vi åkte in till land 
med vasstrån och Sara fick idén att vi skulle hämta pinnar. Vi 

gick iland och hämtade pinnar. 
Det gick ganska bra , vi hittade 
riktigt bra pinnar att och vi 
paddlade med dom tillbaka till 
ön, sen hade Sara och jag 
pinnarna under hela resan med 
kanoterna, det gick lika bra med 
pinnarna som med vanliga 
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paddlar, det kallar vi GIRL POWER. Vi var verkligen duktiga, dom 
andra tyckte vi var knäppa men vi brydde oss inte om dom, det gick 
ju bra så vi hade det himla kul under resan med våra pinnar. Utan 
dom hade vi inte kunnat paddla det var riktig överlevnad att 
paddla med pinnar. Vi klarade det tack vara vår kämpaglöd och 
GIRL POWER, vi är starkare tillsammans. 

Sara & Sofi 



PÅMINELSE
SCOUTKÅRENS ÅRLIGA 

DOCKLOTTERI
Den 30 november så startar årets docklotteri på Coop Konsum. Till det 
behöver vi hjälp med vinster som vanligt. Vi tar emot vinster t.o.m. den 25
november. ALLA ska skänka minst två vinster var. Vinsterna ska var nya 
och oanvända saker. Hemtillverkade vinster är eftertraktade. Behållningen 
av lotteriet går till kårens löpande verksamhet. 

Frågor besvaras av Lars och Kina tfn. 523 87 eller Gudrun på tfn. 508 50. 
Vinsterna kan ni lämna i scoutlokalen eller till Kina och Lars. Lämna med en 
lapp med barnets namn så vi vet vem vinsterna kommer ifrån. 
På anslagstavlan i scoutlokalen kommer det att finnas en lista, f.o.m. v45 
där ni kan sätta upp er på de tider då ni kan hjälpa till att sälja lotter. Vi 
hoppas att så många föräldrar så möjligt kan vara med och sälja, speciellt 
på skyltsöndagen. 

Tack
Ledarna i Säters Scoutkår 
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Är du trött på att alltid klä ut dig till pepparkaksgubbe på Risshyttelägret. 
I år har du chansen att få som du vill och gå runt som stålmannen eller varför 
inte Cirkusdirektör, gruvarbetare eller börshaj. 
Skriv ner ditt förslag på temat till 2007 års Risshytteläger och lägg det i 
förslagslådan i lokalen före den 6 December klockan 18:00. 
Sen är det bara att försöka värva dina scoutkamrater så dom röstar på ditt 
förslag till lägertema. 
Röstningen äger rum på julfesten och alla medlemmar i Säters scoutkår som 
är där då får rösta. 

/Lägergruppen 

Risshyttelägret 2007 

Tema:_____________________________________________________ 
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Filmaraton och halloween 
Klockan sju på onsdagskvällen den 1 november kom ett gäng seniorer till 
Risshyttan för att titta på film och umgås. Vi började det hela med att se en 
väldigt konstig film som hette ”Click”  
Framemot natten åt vi EN smörgås och sedan tittade vi på ”Kate och Leopold” 
Den filmen var väldigt bra. 
   Vi hade den här gången besök från både Falun och Göteborg. Det var väldigt 
trevligt och de var väldigt snälla. 

Nästa morgon klev vi upp i vilda protester och åt lite frukost. Sedan var det dags 
att gå ut i skogen och bygga kyrkogårdar, gravstenar och lite andra saker som vi 
inte tar upp här av personliga skäl. 
   Till lunch fick vi klyftpotatis och kycklingfiléer. Det var mycket gott och vi 
tackar Ester, Evelina, Kina och Erik för det. 

Klockan två kom miniorer och patrullscouter. De fick pyssla med lite pyssel på 
vinden medan vi gjorde i ordning matsalen för middagen. 
   Till mat serverades slemmiga ormar med spindlar och avhuggna fingrar. 
Vilket av någon underlig anledning inte passade alla. 
Efter maten var det dags för Halloween vandringen. Patrullscouterna gick åt 
vänster och miniorerna åt höger. Handlingen i år gick ut på att Halloween hade 
stulit Jultomtens julklappar och scouterna skulle hämta tillbaka dem. 
   Som belöning fick de popcorn och nöjet att kolla på en film, ”Sanningen om 
Rödluvan”.
Vid åttatiden åkte miniorerna hem och vi andra gick och lade oss…..haha nu var 
jag rolig vi kollade på mer film hela natten lång. 
   Nästa dag var det frukost städa, städa lite till och åka hem. Väldigt trevlig 
vistelse i Risshyttan även denna gången. 

Vid tangentbordet ThereseHalloween!!

Tänk så kul att få vara minior o junior o patrullscout. Då får man åka till Risshyttan 
och bli bjuden på ÄCKLIG MAT. Vi åt maskar, avhuggna fingrar och spökslem. Jag 
tyckte bäst om de rostade naglarna! Se´n fick vi gå ett spökspår – där satt häxor i 
månskenet och kokad en konstig soppa av ormar och Julens (!!) ögon. Men vi lyckade 
sno åt oss ett öga och sprang ifrån häxorna. Tyvärr missade vi ett ansikte som vi sprang 
förbi men vi lyckades övertala Julen att lämna tillbaka julklapparna ändå. Se´n fick vi 
kliva in i en tidsmaskin och då hade det plötsligt blivit Jul i Risshyttan. Det var i alla fall 
julsnö och julgran. Efter det fick vi titta på en film. Medans vi åt popcorn så hela blå 
rummet blev alldeles popcornigt på golvet så fick vi se hur sagan om Rödluvan 
egentligen var. Se´n kom mammorna och papporna och hämtade oss – och tur var det. 
För efter en sådan kväll hade JAG ALDRIG vågat sova uppe på spökvinden. Det är tur 
att det bara finns spöke på vinden en gång om året i Risshyttan. Alla andra dagar på 
året är det spökena som är rädda för scouterna – så då bor dom långt bort i skogarna åt 
Ludvikahållet. Därför vill jag aldrig flytta till Ludvika! 
Hej då – nu måste jag gå och sova, för jag är rätt så trött för jag har varit i Risshyttan i 
helgen och sovit UTAN spöken.

Från Er anonyme minior reporter 
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Seniorscoutmys och distriktsstämma

För våra seniorer var 3:e helgen 
välfylld, de startade med 
Jota/Joti på fredagskvällen, hade 
mys i Risshyttan med seniorer 
från hela Dalarna på 
lördagskvällen och natten till 
söndag för att sist avsluta med 
distriktsstämma i 
församlingshemmet i Säter. Det 

finns vissa obekräftade rykten 
att en del av seniorerna inte 
sov på två dygn, vissa hade det 
väldigt kämpigt att hålla sig 
vakna på distriktstämman. På 
lördagskvällen fick vi för 
första gånen fart på badtunnan 
i Risshyttan. Efter två 
uppvärmningar ( Jörgen 

råkade glömma 
en slang med 
kallvatten i 
tunnan så 
temperaturen 
sjönk till 18 
grader) blev det 
premiärdopp 
under
lördagsnatten.
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Dalaseniorerna hade lite samlingar och möten under kvällen, resultatet blev 
en seniorgrupp som skall se till att det händer nåt, Säter har en senior med i 
gruppen, vilket är bra. 

På söndag var det dags för Dalarnas distriktsstämma. Lite missförstånd om 
när vi skulle komma till församlingshemmet gjorde att inbrottslarmet gick 
igång när vi gick in. Stämman avlöpte ganska som vanligt, lite diskussioner 
om förslaget till ny scoutskjorta där vi tyckte att färgen inte var så där 
jättebra. Till förbundsstämman i Umeå kommer Johan Ericson att åka som 
delegat för Dalarna, och ytterligare åtta seniorer från Säter åker med som 
observatörer.
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TÄLTÖVERNATTNING

Så är det då dags för vintertältövernattningen för kårens alla juniorer, 
patrullscouter, seniorer och ledare. 

Lördagen den 9 december klockan 14.00 är det dags för årets samling i 
Risshyttan. 

Vi slutar på söndagen den 10 december klockan 11.00 i Risshyttan. 

Pris: 40:- 

Utrustning: Varma kläder, Varma skor, Ombyte, Sovkläder, Sovsäck, 
Liggunderlag, Filt, Matgrejor, Ficklampa. 

Anmälan till din ledare senast den 5/12. 

Välkomna 

Ledarna i Säters Scoutkår 

Så är det då dags för vintertältövernattningen för kårens alla 
juniorer, patrullscouter, seniorer och ledare.

Lördagen den 9 december klockan 14.00 är det 
dags för årets samling i Risshyttan.

Vi slutar på söndagen den 10 december klockan 11.00 i Risshyttan.
Pris: 40:-

Utrustning: Varma kläder, Varma skor, Ombyte, Sovkläder, Sovsäck, 
Liggunderlag, Filt, Matgrejor, Ficklampa.

Anmälan till din ledare senast den 5/12.  

Välkomna!  
Ledarna i Säters Scoutkår


