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Vintern och tidig vår har varit späckat 
med aktiviteter. Avdelningarna har 
genomfört sina planerade möten och 
vi har haft Vasaloppshajk med seniorer 
och ledare, snöka (övernattning ute i 
utgrävd snöhål), årsmöte (alla i kåren), 
iskall påsktur (seniorer, ledare och en 
hund), wåffelblot (seniorer), Sankt 
Georg övernattning (alla i kåren), Sankt 
Georg (alla i kåren), städdag (alla i kåren 
+ föräldrar) och Guldknopen (tävling 
för bävrar och miniorer). Bilder för flera 
av dessa aktiviteter finns presenterade 
längre bak i Draken.

Vad gäller årsmötet så var det i år 
mycket dålig uppslutning. Vi kommer 
därför nästa år att lägga årsmötet på en 
vanlig vardag och inte på en helg. Alla 
i styrelsen, scouter, föräldrar och andra 
intresserade är då hjärtligt välkomna.

Sankt Georg arrangerade Säter i Säters 
kyrka och det kom ca 150 scouter, ledare 
och föräldrar/far- och morföräldrar från 
Säter, Hedemora och Vikmanshyttan. 
Vi hade även besök av gillescouter från 
Krylbo. Dock var Säter i minoritet. Det 
serverades fika efteråt i Coriandergården.

På städdagen den 26 april var det mest 
ledare och scouter. VAR FANNS ALLA 
FÖRÄLDRAR? Nästa år hoppas vi 
att det kommer flera föräldrar. Dock 
fick man mycket gjort eftersom det var 
många ledare och seniorer som deltog.

Kommande gemensamma aktiviteter 
under våren 2008:
- Nationaldagen 6 juni på Åsgårdarna
- Risshyttelägret 6-8 juni (start kl  
 10:00 och avslut kl 14:00) 
 Tema = resa till Rhaldiverna
- Girlanger för Midsommarkransar  
 förbereds på Risshyttan 15 juni   
 kl 14:00 (alla scouter och föräldrar  
 är hjärtligt välkomna)
- Kransbindning 18 juni på Åsgård 
 arna kl 18:00. Eftersom det var prob 
 lem med blommor förra året up  
 pmanar vi alla familjer att komma  
 med blommor!
- Lilla midsommar på Åsgårdarna  
 19 juni med start kl 18:15 från Mur 
 ray plan med marschering med   
 scouter och ledare i scoutdräkt, eller  
 för de barn som inte har scoutdräkt  
 gäller blå skjorta och scouthalsduk
- Midsommarfirande den 20 juni i  
 Säterdalen med resning av midsom 
 marstång (samling 13:30) 
De föräldrar som tycker att de kanske 
har hjälpt till för lite under året har 
chansen att ställa upp och hjälpa till vid 
kvällsaktiviteter i Säterdalen. Ta kontakt 
med Lars Jungermann så får ni aktuella 
datum under sommaren.

Scouthälsningar från fru ordförande, 
Hege Bothner Wik
email:  aspwik@telia.com
Telefon: 0225-52606
Mobil: 070-6178109 (som nu också 
fungerar hemma)

Ordförande har ordet
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Sista april 2008
Scouterna var ansvariga för att tända marschaller, sälja korv och ham-
burgare samt tända fyrverkeriet.

Några scouter var lyckliga över att äntligen få tända en jättestor brasa.  

Sankt Georg 2008

Sankt Georg framträdande i kyrkanSäters scouter i kyrkan

Vasaloppshajk
Om ni såg Vasaloppet på TV så fick 
vi inte vara med i bild i år heller, när 
skotrar och hlikoptrar passerade var det 
tydligen mer intressant att visa vallakon-
trollen i Evertsberg. Några bilder har jag 
inte (oförsvarbart), bilden är från en an-
nan vasaloppshajk. Vi var 7st från säter 
som var med, totalt var vi ungefär 30st 
från olika kårer i dalarna.
Jörgen
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WÅFFELBLOT – 2008

29-30 mars i Malung gick årets Wåffelblot, vi var 8 stycken som ut-
gjorde laget ”Säters sjukhus” Sedan var det några till från Säter som var 
i ett lag mixat från olika kårer. En mycket rolig tävling fast arrangörerna 
borde planera bättre så att Säter vinner lite fler grenar nästa år.

”Säters Sjukhus”  Patienter, labbkillar, 
sjuksyster och överläkare

Överläkare Olsson och Syster Therese. Stackars Ségolenè har brutit armen så 
blodet sprutade.

Gravida Gustav 
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Hajk för patrullscouter
Några scouter från seniorlaget Yxorna planerade och genomförde en 
hajk för patrullscouterna från Säter och Hedemora. Patrullscouterna 
ställdes inför problemet att diverse historiska personer som Hamlet, 
Robin hood och några till trillat genom en tidsreva och hamnat i vår tid. 
För att kunna skicka tillbaka dem till sitt århundrade behövde patrulls-
couterna leta reda på några delar till tidsmaskinen. 

Patrullscouterna letar efter utrustning 
som släppts med fallskärm.

Martin förbereder utrustning för 
flygtransport

Guldknopen

I år höll Säter i Guldknopen, en 
tävling för bäver och miniorscouter. 
Söndagen den 11:e var en väldigt 
varm och solig dag och perfekt för 
en tävling i Djupdalarna. 

Det dammade en del, men det är 
betydligt bättre än blöt tung sand. 

Totalt var det 9st patruller som 
tävlade om vandringspriserna. 
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GULDKNOPEN 2008
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En påsktur brukar normalt in-
nebära sol (om man har tur), 
relativt blöt snö då temperaturen 
på dagen ofta är flera plusgrader. 
Detta var vad vi förväntade oss, 
men istället blev det nog nytt re-
kord i minusgrader i tält, mer om 
detta lite senare. 

Det började ganska normalt 
med att det är vissa packprob-
lem med alla grejor som skall 
med, men man får till slut in alla 
skidor, pulkor och ryggsäckar. 
Snötillgången var oroväckande 
låg till strax norr om mora, där det 
började bli lite snö på backen. När 
vi kom till Grövelsjön och sedan 

passerade gränsen till norge var 
det ingen snöbrist längre, 
ca 1 meter såg det ut att vara. 
När vi klev ur bolarna var det 
strålande sol och minus 9 grader. 
När vi började åka skidor så var 
snön väldigt torr och det gav med 
sig när man skulle dra pulkan 
uppför backarna, ganska snart 

åkte fulllånga stighudarna på för 
att göra det lite lättare. När solen 
började försvinna på kvällen 
sjönk temperaturen snabbt, neråt 
–20 grader. Det blir lite kallt och 
man sitter helst i tältet och lagar 
mat. 

Påsktur runt Grövelsjön
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På morgonen var det fortfarande 
rätt kallt och det hade börjat blåsa 
en del, och blåsten fick oss att 
ändra rutten lite granna så att det 
totalt sett skulle bli en natt kor-
tare, och så att vi skulle komma 
ner från kalfjället. 

Peter riggade upp en termometer 
utomhus och en inuti iglon. Sen-
iorscouterna övertalades att sova i 
iglon, under natten sjönk tempera-
turen rejält. Inuti iglon blev det 
som lägst –10 grader, och ute –32 
grader! 

När vi till slut 
hittat en lämplig 
övernattning-
splats började vi 
bygga en iglo, 
snökvaliteten 
var inte den 
mest lämpade, 
men det gick. 

(Jag vill ha en varmare sovsäck). 
Sista dagen blev i alla fall relativt 
varm och vi hade en fin tur över 
sjön fram till Grövelsjöns fjällsta-
tion.  Jörgen
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Årets konstruktions tävling var förlagd
till marin miljö. Ledar laget kämpar
febrilt med att sänka brutto tonnaget.

Juniorerna var bar två men båten flöt
bra ändå.

Kanalen från nålens syn vinkel. Kungliga Ångla Expressen flyter bra
fast varför sliter matroserna i seglen?

Minior Båten har fåt en bra start och
har snart nått de främre vatten
gluggarna

Venjan visar hur man sjö sätter en
vinnande skuta.

Patrull har visa problem med att
botten på kanalen ligger aldelens för
nära skrovet.

Tand trollen får sig en sista törn innan
nattningt.

Morgonen startade med organisations
tävling. Där Julle hade handen för örat
under hela tävlingen.

Rutan skulle röjas och rostig spik
finnas.

Med lite utväxling går det lätt uppför.
Men vad var det för skillnad på block
och talja?

Rep klättring går lättare om man har
ett tunnare hjälp rep runt huvud repet.
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Som vanligt blev det fikapaus i
Venjan.

När vi kom upp på fjället
konstaterades en temperatur under
noll och snöfall. Tälten resningen blev
klar på rätt sida om tolv slaget.

Det blåste lite dragit på morgonen
innan man kommit igång, så frukost
gropen blev ett populärt till håll på
morgon kvisten.

I år var det mer snö och betydligt
lättare att hitta en bra dal att gräva in
oss i. Vi hittade även begagnade
snökor som några modifierade och
sov i.

Den begagnade snökan hade
begränsad tak höjd. Men huserade
ändå 4st säter scouter.

På söndagen återstod bara att spänna
på sig skidorna och staka på och
hoppas på lite mer sol nästa år.
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Säters Scoutkår har ännu en gång vunnit Nornhajken! Denna gång i 
TVÅ klasser genom “De Vänsterhänta” i seniorklassen och 
“Klippingarna” i ledarklassen!

34:e Nornhajken

Utflykt vid juniorernas sista utflykt, 
cykeläventyr på jakt efter scoutstu-
gan i Åsenskogen, våren 2008.
Tävling:
Vad heter ön?
Var sitter Ida?
Var är solnedgången?
Bästa svaren vinner. Sänd förslag till
fia.wikstrom@telia.com


