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Ordförande har ordet:

Ja – då har vi kommit igång igen! Nu 
kommer en härlig höst med mycket 
kul både ute i skogen och i och kring 
Risshyttan!

Jag vill först hälsa all våra nya scouter 
och deras föräldrar välkommen till 
Säters scoutkår. Det har börjat någon 
ny scout på varje avdelning tror jag 
mig veta.

Lite information om Draken – det är 
vår kårtidning som kommer ut med 
lagom ojämna mellanrum. I den brukar 
stå en hel del information som är bra 
både för föräldrar och scouter att veta. 
Detta nummer är späckat med olika 
aktiviteter som scouterna inbjuds till. 
Vi brukar försöka samla det i Draken 
så att vi undviker en massa lösa lappar 
som kommer bort…
Observera att det till samtliga helgak-
tiviteter är obligatorisk och bindande 
anmälan. Det beror på att vi måste 
kunna planera bland annat hur hur 
mycket mat? Hur många ledare? Hur 
många märken ?

Till vår minioravdelning har vi fått 
många nya glada ansikten. Här vädjar 
vi till Er föräldrar att hörsamma ledar-

nas behov av förstärkning! Om varje 
förälder anmäler sig till en kväll/dag 
var så blir vi plötsligt många fler vuxna 
som kan hjälpa barnen att få en bra 
scoutverksamhet. Vi är många vuxna 
ledare i kåren men flera av dessa job-
bar/studerar på udda tider och ibland 
långt hemifrån – så vi räcker inte alltid 
till själva. Vi hoppas också att ni vill 
komma av ren nyfikenhet för att se hur 
vi och Era barn har det i scouterna!

De äldre scouterna (från juniorscout 
och äldre) kommer sommaren 2007 att 
få möjlighet att åka på ett internatio-
nellt läger i Skåne. Glöm inte att lämna 
in intresselappen Ni som är intresse-
rade av det!

Och Du ! Alla är välkomna att skriva 
i Draken. Skicka gärna in bidrag allt 
eftersom Du kommer på något Du vill 
berätta!

Ha en skön scouthöst! 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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steal a bell - go to jail
Hämndhajk för seniorer.

Professor von Liebenswärd har 
försvunnit. 
Seniorlaget blev beordrade att 
inställa sig i scoutlokalen för 
att rädda världen från att gå 
under. Efter en grundlig säker-

hetsgenomgång av nödvändig 
utrustning transporterades 
gruppen till osäkra 
marker där Vogoner kunde be-
faras finnas.
Vi fick en kort instruktion och 
fick sedan klara oss själva.
Professorns hus var avspärrat 
av 5:e rymdkolonnens säker-
hetstjänst, överträdelse bestraf-

fades hårt, men vi var tvung-
na att ta oss in för att försöka 
hitta några spår efter profes-
sorn. Viss utrustning hjälpte oss 
att få fram mer information 
om händelseförloppet och kunde 
leda oss vidare i jakten på kom-
ponenter till VK2000, ett vapen 
som skall hjälpa oss förhindra 

att Vogonerna bygger en inter-
gallaktisk motorväg som inne-
bär att vårt solsystem inklu-
sive jorden måste förintas.
  På grund av risk för jordens 
framtid kar 5:e rymdkolonnens 
säkerhetstjänst censurerat 
känslig information.
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Våran vistelse i Lappland var väldigt givande, tyvärr så fanns det hus där och
inte lappkåtor som vi haf trott. När vi väl var där så kunde vi lika gärna bestiga
Sveriges högsta berg Kebnekaise. Det tog oss två dagar att komma upp till
baslägret. Den tredje dagen så hade vi en utflykt till Tarfalla, tyvärr blåste det
utav h-vete där. Sedan var det dags att bestiga toppen på EN DAG, det tog oss 7
timmar att komma till toppen men färden dit var först upp på ett berg, ner i
Kaffedalen och sedan upp på Kebnekaise men som tur så var det dimmigt så man
såg inte hur långt det var kvar, om det inte hade varit det så skulle vi nog gett
upp. Alla kom upp helskinnade på toppen förutom Sara som vanligt skadar sig på
något vis. Vi var på toppen ungefär 30 min. vi åkte då kana och ringde  till
personer. Sedan på vägen ner så klarnade…..

Patril & Sara
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Kortfattade data om toppbestigning av Kebnekaise

Söndag Bilåka ca 6-7 timmar, vi sover någonstans runt Umeå.
Måndag Fortsätter från Umeå, till Nikkaloukta under em. hittar Martin
Tisdag Fortsätter mot Kebnekajse fjällstation,
Onsdag Dagstur till Tarfala, glaciärvandring
Torsdag Når toppen på Kebnekaise
Fredag Vilodag, packar och går mot Nik på kvällen
Lördag Civilisation i Kiruna, bad vid Pite havsbad.
Söndag Nattkörning söderut, i Säter 06.00

Mat för fjället Mån-
Lör

4144 g/person, 56MJ, 359g protein, 2017g kolhydrat,
473g fett

Tält 2st Keron 4GT, gott om plats för alla att äta i ett tält.
Deltagare Patrik, Sara, Sofia, Martin, Hege, Jörgen
Transporter Martin: tåg+buss Övriga: bil.

Totala trp kostnader: 4654,54
Bensinförbrukning: 219,89 liter

Vandring Total vandringssträcka: 66km
Antal tagna höjdmeter: 2894m

Skaderapport Snubbelskador: 1 st, näsblod och skrapsår
Skavskador: 1 st, åtgärdades med vadering
Knäont: 3st
Myggbett: Okänt

Topputrustning Totalt 12kg, halvrep 50m dyn, Glaciärrep 30m dyn,
räddningsrep 15m stat, isskruv 6st, expresslinga 6st,
kort prussikslinga 12st, lång prussikslinga 6st,
sittsele 6st, bröstdele 6st, inknytningsrep 6st,
skruvkarbin 12st, Tibloc 2st, HMS-karbin 6st,
repbroms 1 st, firnings 8:a 2st, stegjärn 6 par,
alpinyxa 4st, vandrinsstavar 1 par, snöankare 3st,
hjälm 1 st
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Alla juniorscouter och patrullscouter
Välkommen till Södra kretsens tävling med Röde Bill!

Söndag 8 oktober 2006                                   
Plats: Täppgatan/Fogdegatan, uppe i skogsbrynet

VAR REDO!

Patrullscoute
r

Patrullscoute
r

VAR REDO!
Ledare:
Magnus Östling 527 33 070-585 24 74
Peter Larsson 0243-170 45 070-713 36 25
Magnus Pettersson 502 35
Tel. nr till Lokalen: 518 23
Tel. nr till Risshyttan: 0243-24 31 26
Tel. nr till Fröken Ur: 90510

tälthajk 2006 10 07 kl.13.00 tälthajk 2006 10 07 kl.13.00 

Samling vid Täppgatan kl. 13.00.
Avslut efter Röde Bill på söndag
kl. 14.00.

Utrustning:
Kläder passande till gällande/befarad väderlek. 
I ryggsäcken:
Sovsäck, liggunderlag, matsaker, ficklampa, penna, 
papper, kompass om du har, kniv, regnställ, hygienartiklar,
mediciner, förstärkningsplagg, ev. ombyte. 
Anmälan:
Senast fredag kl. 17.33 till Magnus Ö, tel. 0225-527 33, 
070-585 24 74, mail: oestling@telia.com.
Kostnad:
60:-, gärna jämna pengar då vi har begränsad växelkassa i skogen.

Tid: start kl 10.00
Avslutning beräknad till ca kl 14

Obs! Anmälan till din ledare senast onsdag 4 oktober

Kostnad 25kr/person, betalas vid start

Medtag egen matsäck. 
Eld finns för grillning
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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!

Ledare och seniorer hälsar ALLA 
Miniorscouter, Juniorscouter och Patrullscouter

Välkommen till Säterscouternas egen kårtävling 

Joglobus Anderssons testamente  

Söndag 15 oktober 2006 

Start 10.00 i Risshyttan

Avslutning ca kl 14 i Risshyttan

Ta med dig papper och penna, tallrik och mugg 
Och ta på Dig oömma kläder

Ingen kostnad – Du får lunch under dagen

Obs! Alla måste anmälan sig till sin ledare 
senast onsdag den 11 oktober



VAR REDO!

PatrullscouterPatrullscouter

VAR REDO!
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